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1. "இந்தி" பபபொது பமபொழியபொ?

இவ் விந்திய நபொட்டின் வடைக்ஜக பலை ஊர்களிற் பலைவறக மபொறுதல்களுடைன் ஜபசப்படும் "இந்தி" 
பமபொழிறய, இவ்விந்திய நபொடு முழுதுமுளள மக்கள எல்லைபொரும் பயின்று, அதறனைஜய பபபொதுபமபொழியபொக 
வழங்கிவர ஜவண்டுபமன்று, இந்நபொட்டின் நன்றமக்கபொக உறழக்கும் வடை நபொட்டைறிஞர் பலைருந் 
பதன்னைபொட்டைறிஞர் சிலைரும் ஜபசியும் எழுதியும் வருவதுடைன், ஆங்கபொங்கு இந்தி பமபொழிப் 
பளளிக்கூடைங்களுந் திறைப்பித்து நடைத்தி வருகின்றைபொர்கள. ஒரு நபொட்டிலுளளபொர் நன்றமக்பகன்று பசய்ய 
எடுத்த ஒரு பசயல், அந்நபொட்டிலுளளபொர்க்கு நன்றம பசய்யத்தக்க நலைனும் ஆற்றைலும் உறடையதுதபொனைபொ? 
அந் நபொட்டைவர் எத்தறகய நிறலைறமயில் இருக்கின்றைனைர்? அஃது அவர்க்கு எவ்வறகயபொனை நன்றமறயச் 
பசய்யும்? எனை முதலில் ஆரபொய்ந்துபபொர்த்துப் பின்னைர் அதறனைச்பசய்தஜலை, உண்றமயபொனை அறிவும் 
உண்றமயபொனை ஜதயத்பதபொண்டும் வபொய்ந்தபொர்க்கு இன்றியறமயபொத கடைறமயபொகும். ஆறகயபொல், 
இந்திபமபொழி நம் நபொட்டைவர்க்கு நன்றம பசய்யத்தக்க நலைனும் ஆற்றைலும் உறடையதுதபொனைபொ என்பதறனை 
முதற்கண் ஆரபொய்வபொம்.
-----------
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2. பறழய நபொகரிக பமபொழிகள

மக்களுள ஒருவர் தமது கருத்றதப் பிறைர் ஒருவர்க்கு இடைர்ப்படைபொது பதரிவித்துக்பகபொளளுதற்குக் 
கருவியபொதவுஜத ஒரு பமபொழியின் முதற்பயனைபொகும். இந்நிலை வுலைகத்தின் பலை பிரிவுகளில் உளள பல்வறக 
மக்கட் பகுப்பினைருந் தபொந்தபொங் கருதியறவகறளத் தம்பமபொடு பதபொடைர்புறடையபொர்க்கு அறிவித்தற் 
பபபொருட்டு வழங்கிவரும் பமபொழிகள பதபொளளபொயிரத்துத் பதபொண்ணுற்பறைபொன்பஃது என்று 
பமபொழியபொரபொய்ச்சிவல்லை அறிஞர்கள கணக்பகடுத்திருக்கின்றைபொர்கள. இங்ஙனைம் ஒன்று குறறையத் 
ஜதபொன்றிய  ஆயிர பமபொழிகளிற், சிற்சிலைஜவ ஜபசவும் எழுதவும் படுவனை; அவற்றுளளும் ஒருசிலைஜவ 
இலைக்கண இலைக்கிய நூல்கள உறடையனை; அவற்றுளளும் மிகச்சிலைஜவ மிகப்பறழய பமபொழிகளபொய் 
உளளனை. இம்மூவறக நலைங்களும் வபொய்ந்தறவ: தமிழ் எகுபதியம், சபொலைடியம், ஈபுரு, சீனைம், பமகுசிம், 
ஆரியம், கிஜரக்கம், இலைத்தீன், அரபொபி முதலிய சிற்சிலை பமபொழிகஜளயபொகும். இறவ பண்டிருந்த நபொகரிக 
மக்களபொற் ஜபசவும் எழுதவும் பட்டைதுடைன், சிறைந்த பலை இலைக்கண இலைக்கிய நூல்களும் வபொய்ந்தனைவபொய், 
எக்கபொலைத்துந் தம்றமப் பயில்வபொர்க்கு அறிறவயும் இன்பத்றதயும் ஜமன்ஜமற் பபருக்கும் பபரும் 
பயனும் வபொய்ந்த விழுமிய பமபொழிகளபொகும். என்றைபொலும், இம்மிகப் பழிய பமபொழிகளில் தமிழ் ஒன்றறைத் 
தவிர, மற்றறைய பவல்லைபொம் இஞ்ஞபொன்றுளள எந்த மக்கட்குழுவினைபொரபொலும் ஜபசப்படைபொமல் இறைந்ஜத 
ஜபபொய்விட்டைனை. ஆகஜவ, இறைந்த அப்பண்றடை பமபொழிகறளப் பயில்வது, அவற்றின்கட் பண்றம 
ஆசிரியர்கள இயற்றிறவத்த அரிய நூல்கறளக் கற்றுப் பலை பழம்பபபொருளகறளயும் பலை நுண் 
பபபொருளகறளயும் அறிந்து அறிவுபபறுதற் குதவி பசய்யுபமயல்லைபொமல், இஞ்ஞபொன்றுளள எந்த மக்கட் 
கூட்டைத்துடைனுங் கலைந்துஜபசி உறைவபொடி வபொழ்க்றக பசலுத்துதற்கு அது சிறிதும் உதவி பசய்யபொது. 
--------
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3. தமிழும் புதுபமபொழிகளும்

ஆனைபொல், நமதருறமச் பசந்தமிழ் பமபொழிஜயபொ மிகப்பறழய கபொலைத்ஜதயிருந்து இன்றுகபொறும் இனி 
வருங்கபொலைத்தும் பலைஜகபொடி மக்களபொல் இந்தியபொ, இலைங்றக, பர்மபொ, மலைபொய்நபொடு, பதன்னைபொப்பிரிக்கபொ 
முதலைபொனை பற்பலை நபொடுகளிலும் ஜபசவும் எழுதவும் பட்டு வழங்கிவருந் தனிப்பபரும் பண்றடை 
உயிருறடையபமபொழி ஒன்ஜறையபொய் விளங்கி நிலைவுவது; இலைக்கண நூல்கள, ஒழுக்க நூல்கள, அறை நூல்கள, 
பபபொருள நூல்கள, கபொவிய நூல்கள, கறத நூல்கள, உறர நூல்கள, அறிவு நூல்கள, கடைவுள நூல்கள, 
முதலைபொனை மக்களின் இம்றம மறுறம வபொழ்க்றகத்துறறைகள எல்லைபொவற்றறையும் நன்கு விளக்கும் 
எல்லைபொவறகயபொனை நூல்களும் முன்னும் பின்னும் இருந்த சபொன்ஜறைபொரபொல் நிரம்ப எழுதப்பபற்றை 
பபரும்வளம் வபொய்ந்த்தபொயும் இன்னும் வருங்கபொலைத்தில் அவ்வளம் ஜமன்ஜமற் பபருகப் பபறுவதபொயுந் 
துலைங்குவது; இப்ஜபபொது உலைகம் எங்கனைணும் வழங்கப் பபறும் மற்றறை எல்லைபொ பமபொழிகளுஜமபொ 
தமிழுக்கு மிகமிகப் பிற்பட்டை கபொலைத்ஜத அதபொவது இற்றறைக்கு நூறு அல்லைது அறுநூறு 
ஆண்டுகளுக்குளளபொகஜவ ஜதபொன்றி, அவற்றுளளுஞ் சிலைஜவ இருநூறு முந்நூறு ஆண்டுகளபொக 
இயற்றைப்பட்டுவரும் இலைக்கண இலைக்கியக் கறலைநூல்கறள உறடையனைவபொய் உலைவுகின்றைனை. அதனைபொல், 
இப்புதுபமபொழிகளின் புதுச் சிறைப்புத் தமிழ்பமபொழியின் பழஞ்சிறைப்புக்கு எட்டுறணயும் 
ஒவ்வபொததபொயிருக்கின்றைது. ஆதலைபொல், தமது பழம்பபருஞ் சிறைப்பிறனைச் சிறிதும் உணர்ந்து பபொரபொது, 
அயலைவரது புதுச்சிறைப்பிறனைக் கண்டு மயங்கி அவர் வழிப்படுவதில் தறலைகபொல் பதரியபொமற் றைடுமபொறி 
நிற்கும் நம் இஞ்ஞபொன்றறைத் தமிழ்மக்கள தமது தபொய்பமபொழியபொகிய தமிழுக்குப் பண்டுபதபொட்டுளள 
ஏற்றைத்றத ஆய்ந்ஜதபொய்ந்து பபொர்த்துத் தக்கதுபசய்யக் கடைவரபொக! 
-----------
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4. இந்தியர் தபொய்பமபொழி கல்லைபொதவர்

முன்னைஜம கபொட்டியபடி இத்பதன்னைபொடு எங்கணுந் தமிழ்பமபொழி ஜபசும் மபொந்தர்கஜள பபரும்பபொலும் 
நிரம்பியிருக்கின்றைனைர். இவர்கள எல்லைபொருந் தபொம் பிறைந்தநபொள பதபொட்டுத் தமிறழப்ஜபசித் தமிழிஜலைஜய 
வபொழ்க்றக பசலுத்துகின்றைவர்களபொய் இருந்தபொலும், தமிறழப் பிறழயின்றி எழுதஜவபொ, தமிழிலுளள 
அளவற்றை நூல்களிற் சிவற்றறையபொவது கற்றுத் பதளியஜவபொ பதரியபொதவர்கள; தமது தபொய்பமபொழியபொயிற்ஜறை 
எனை நிறனைந்து அதன் பபபொருட்டைபொகவபொவது அதறனைக் கற்கும் விருப்பஜமனும் அவர்க்கு 
உளஜதபொபவன்றைபொல் இதுதபொனுந் திறனையளவும் இல்றலை. ஜகபொடிக்கணக்கபொனை இத்தமிழ் மக்களுள 
ஆயிரவரில் ஒருவர்க்குக்கூடைத் தமது பபயறர எழுதிக் றகபயழுத்துச் பசய்யத் பதரியபொபதன்றைபொற், 
கல்வியறிவில்லைபொ இவ்ஜவறழ மக்களின் இரங்கத்தக்க இன்னைபொ நிறலைறயப்பற்றி ஜவறு பசபொல்லை 
ஜவண்டுவது யபொது உளது?

ஆங்கிலை அரசு இந்நபொட்டுக்கு வந்தபின், ஆங்கிலை பமபொழி கற்பிக்கும் பளளிக்கூடைங்களுங் கல்லூரிகளும் 
இத்பதன்னைபொடு வடைநபொடு எங்கணும் ஆயிரக்கணக்கபொகத் திறைப்பிக்கப்பட்டு, ஆங்கிலைமும் அதனுடைன் 
ஜசர்த்துத் தமிழ் முதலைபொனை அவ்வத்ஜதய பமபொழிகளும் நம் இந்துமக்கட்குக் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றைனை. 
ஆயினும், பபபொருள வருவபொய்க்குந் தற்பபருறம வபொழ்க்றகக்குங் கருவியபொய் இருத்தல் பற்றி, 
ஆங்கிலைபமபொழிறயப் பபருந்பதபொறக யினைரபொனை நம் மக்கள பபரும்பபபொருட் பசலைவு பசய்து 
விரும்பிக்க்றைப்து ஜபபொலை, ஆங்கிலைத்துடைன் ஜசர்த்து ஒருநபொளில் ஒரு சிறிது ஜநரஜம கற்பிக்க்படுந் தமிழ் 
முதலைபொனை நபொட்டுபமபொழிகறள விரும்பிக்கற்பபொர் ஒரு சிலைறரஜயனும் எங்குங்கபொண்கிஜலைபொம். அதனைபொல், 
ஆங்கிலைப் பளளிக்கூடைங்கள கல்லூரிகளிற் கற்றுத் ஜதறிவரும் மபொணபொக்கர்கள தமிழ் முதலைபொனை 
நபொட்டுபமபொழிகளிற் பிறழயின்றி எழுதவும் ஜபசவும் வன்றமயில்லைபொ தவர்களபொகவும், 
நபொட்டுபமபொழிகளில் உளள நூல்களிற் சிறைந்த பயிற்சியில்லைபொதவர்களபொகவும், அதனைபொல், தபொம் ஆங்கிலைத்திற்
கற்றைறிந்த அரிய நூற்பபபொருளகறள ஆங்கிலைந்பதரியபொத தம் இனைத்தபொர்க்குந் தம் நபொட்டைபொர்க்கும் எடுத்துச் 
பசபொல்லைமபொட்டைபொதவர்களபொகவுந் தம் வயிறு கழுவும் பவற்றுயிர் வபொழ்க்றகயிஜலைஜய வபொணபொட் கழித்து 
வருகின்றைனைர். ஆகஜவ, ஆங்கிலைக் கல்விக்கழகங்களிற் கல்விபயின்று ஆகஜவ ஆங்கிலைக் 
கல்விக்கழகங்களிற் கல்விபயின்று பவளிவரும் நம் இந்தியமக்களிற் பபரும்பபொலைபொர் பபபொருள 
வருவபொய்க்கு ஜவண்டுமளவு சிறிது ஆங்கிலைம் பயின்றைவரபொயும், அதபனைபொடு ஜசர்த்துச் சிறிஜத 
கற்பிக்கப்பட்டை தமிழ் முதலைபொனை பமபொழிகறளத் தப்புந் தவறுமபொய்ப் ஜபச எழுதத் பதரிந்தவரபொயும் 
பவறும் ஜபபொலி வபொழ்க்றகயிற் சில்லைபொண்டுகஜள உயிர்வபொழ்ந் பதபொழிதலைபொல், இந்நபொட்டின் 
கட்பபருந்பதபொறகயினைரபொய் பவற்றுயிர் வபொழ்க்றக பசலுத்துங் கல்லைபொ மபொந்தர்க்குந் தமிழ் முதலைபொனை 
நபொட்டுபமபொழிகறள வருந்திக்கற்றும் வறியரபொய்க் கபொர்த்திறகப் பிறறைஜபபொல் ஆங்கபொங்குச்சிதறிச் 
சிற்சிலைரபொய் கபொலைங்கழிக்குந் தபொய்பமபொழி கற்றை மபொந்தர்க்கும் ஆங்கிலைங் கற்றைவரபொல் மிகுதியபொனை பயன் 
ஏதும் விறளகின்றைலைது. இங்ஙனைமபொகத், தமிழ் முதலிய தபொய்பமபொழிப் பயிற்சிக்பகன்று 
தனிப்பளளிக்கூடைங்களுந் தனிக்கல்லூரிகளும் இல்லைபொறமயபொற், பபபொருளவருவபொய் ஒன்றைறனைஜய கருதி 
நபொபடைங்குமுளள ஆங்கிலைக் கல்விக் கழகங்களில் ஆங்கிலைத்றதஜய விரும்பிக்கற்று, அதனுடைன் ஜசர்த்துப்
பயின்றை தபொய்பமபொழிப் பயிற்சியில் விருப்பமுந் ஜதர்ச்சியும் இல்லைபொமல் அறவயில்லைபொறமயபொல் தம் 
நபொட்டைவறரக் கல்வியறிவில் ஜமஜலைற்றும் எண்ணமுஞ் சிறிதுஜம யில்லைபொதபொர் பதபொறகஜய பபருகிவரும் 
இந்நபொளில், இத் தமிழ்நபொட்டிலும், பிறைபமபொழி ஜபசும் பிறைநபொடுகளிலும் அயல்பமபொழியபொனை இந்திபமபொழிப்
பயிற்சிறய நுறழத்தபொல் அதனைபொற் பயன் விறளயுஜமபொ என்பதறனை அறிஞர்கள ஆழ்ந்தபொரபொய்ந்து 
பபொர்த்தல்ஜவண்டும். 
----------
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5. ஆங்கிலைம் ஜபபொல் இந்தியும் அயல்பமபொழிஜய

இப்ஜபபொது, அயல்பமபொழியபொனை ஆங்கிலைத்றதக் கற்றைபொர் பதபொறக இந்நபொட்டில் மிகுதியபொயிருந்தும், 
அவரபொல் இந்நபொட்டுக் கல்லைபொமபொந்தர்க்குந் தபொய்பமபொழி கற்றைபொல் சிலைர்க்கும் ஏபதபொரு பபரும் பயனும் 
விறளயபொதிருக்க, ஆங்கிலைத்றதபயபொப்பஜவ அயல் பமபொழியபொனை இந்திறய மட்டும் இனி நம்மவரிற்சிலைர்
கற்றுவந்தபொற் பபருங் கூட்டைத்தினைரபொனை நம் ஏறழ மக்கட்கு அவரபொல் நன்றம உண்டைபொகிவிடுஜமபொ? 
ஆங்கிலைங்கற்றைவர் அம்பமபொழிறயப் ஜபசினைபொல் அதன் பபபொருறள யறியபொமல் நம் ஏறழ மக்கள திறகத்து
விழிப்பதுஜபபொலைஜவ, இந்தி பமபொழிறயக் கற்றைவர் நம் மக்களிறடைஜய இந்தியிற் ஜபசினைபொல் அவர் அதன் 
பபபொருறளயறியபொமல் திறகத்து விழிப்பபரன்பறத நபொஞ் பசபொல்லுதலும் ஜவண்டுஜமபொ? ஆகஜவ, 
இவ்விந்திய ஜதயத்திற் பலை நபொடுகளிற் பலைஜவறு பமபொழிகறளப் ஜபசுவபொரபொனை பலைஜவறு மக்கட் 
குழுவினைர்க்கும் உண்றமயபொகஜவ நன்றம பசய்யும் எண்ணமும் நன் முயற்சியும் உறடைய பதபொண்டைர்கள 
இருந்தபொல், அவர் அவ்வந் நபொட்டினைருந் தபொந்தபொம் ஜபசுந் தபொய்பமபொழிறயஜய நன்கு பயின்று அதன் 
வபொயிலைபொக இம்றம மறுறம வபொழ்க்றகக் குரிய பலை துறறைகளிலும் நல்லைறிவு பபற்று முன்ஜனைற்றைம் 
அறடையும்படி, உதவி பசய்தல்ஜவண்டும். இங்ஙணஞ் பசய்வறதவிட்டுத் தந் தபொய்பமபொழிறயஜய 
கல்லைபொத ஜபறதகளபொய் வறுறமயில் வருந்திக் கபொலைங்கழிக்கும் நம் எளிய மக்களுக்கு, அவர் சிறிதும் 
அறியபொத இந்தி பமபொழிறயக் கட்டைபொயப் பயிற்சியபொக றவக்கப் பபரிது முயல்வது, உமிக்குற்றிக் 
றகசலிப்பதபொய் முடியுஜமயல்லைபொது, அதனைபொல் ஒரு சிறுபயன்றைபொனும் விளறயமபொட்டைபொது. 

அற்றைன்று, இவ்விந்தியஜதயத்தின் பற்பலை நபொடுகளிலும் உயிர் வபொழும் மபொந்தர்கள பற்பலை பமபொழிகறளப் 
ஜபசுவபொரபொய் இருத்தலின், இந்நபொட்டைவபரல்லைபொரும் ஒரு பபபொதுநன்றமயின் பபபொருட்டு ஒருங்கு கூடிப் 
ஜபசஜவண்டிய கபொலைங்களில் இந்திறய அவபரல்லைபொரும் பபபொதுபமபொழியபொய்க் றகயபொளுதஜலை நன்று; 
ஏபனைன்றைபொல், இத்பதன்னைபொட்டைபொறர விடை வடைநபொட்டைவர் பதபொறகஜய மிகுதியபொயுளளது; அவ்வபொறு 
மிகுதியபொயுளள வடை நபொட்டைவரிற் பபரும்பபொலைபொர் இந்தி பமபொழிறயஜய ஜபசுதலின், அவபரபொபடைபொப்பத் 
பதன்னைபொட்டைவரறனை வரும் இந்தி பமபொழிறயக் கற்றுப் ஜபசுதஜலை நன்றமக்கிடைமபொகுபமன்று 
ஜதயத்பதபொண்டைர் சிலைர் கூறுகின்றைனைர். இவரது கூற்றுப் பபபொருந்தபொபதன்பது கபொட்டுவபொம். 
----------
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6. இந்தி பபபொது பமபொழியன்று

இந்தி பமபொழியபொனைது வடைநபொட்டைவபரல்லைபொரபொலும் பபபொது பமபொழியபொக றவத்துப் ஜபசப்படுகின்றை 
பதன்பது உண்றமயபொகபொது. ஏபனைன்றைபொல், அது வடைக்ஜக பற்பலை நபொடுகளிற் பற்பலை மபொறுதல்கஜளபொடு 
ஜபசப்படுகின்றைஜத யல்லைபொமல், அஃபதங்கும் ஒஜர வறகயபொகப் ஜபசப்படைவில்றலை. அங்ஜக ஒரு 
நபொட்டைவர் ஜபசும் இந்திறய, அதற்கடுத்த நபொட்டிலுளளபொர் பதரிந்து பகபொளள மபொட்டைபொதவபொர 
யிருக்கின்றைனைர்.  இங்ஙனைம் பலைவறக மபொறுதல்களுடைன் ஜபசப்படும் இந்தி பமபொழிறய ஆரபொய்ச்சி பசய்த 
ஆசிரியர்கள அதறனை ‘ஜமல்நபொட்டு இந்தி‘, ‘கீழ்நபொட்டு இந்தி‘ ‘பிகபொரி‘ என்னும் மூன்று பபரும் 
பிரிவுகளபொகவும், அப்பபரும் பிரிவுகளினுளஜள இன்னும் பலை சிறு பிரிவுகளபொகவும் பகுத்திருக்கின்றைனைர். 
கங்றக யபொற்றுக்கு ஜமற்ஜக பஞ்சபொப்பின் பதன்கிழக்கில் ஜமட்டுப் பபொங்கபொனை ஊர்களிற் ஜபசப்படுவது 
‘பங்கபொரு‘ எனைவும், வடை மதுறரயிலும் அதறனைச் சூழ்ந்த இடைங்களிலும் ஜபசப்படுவது ‘பிரஜ் பபொஷபொ‘ 
எனைவும், கங்றகக்கும் யமுறனை யபொற்றுக்கும் இறடைஜயயுளள நபொடுகளின் பதற்கிற் ஜபசப்படுவது 
‘கஜனைபொஜ்‘ எனைவும், பந்தல் கண்டிலும் நருமறதயபொற்றறையடுத்த இடைங்களிலும் ஜபசப்படுவது ‘பந்ஜதலி‘ 
எனைவும், தில்லி நகரத்திலும் அதறனைச் சூழ்ந்த ஊர்களிலும் ஜபசப்படுவது ‘உருது‘ எனைவும் வழங்கப் 
படுகின்றைனை. இவ்வபொறு இந்தியபொவின் வடைஜமற் பகுதிகளிற் ஜபசப்படும் இவ்றவந்து பமபொழிகளும் 
‘ஜமல்நபொட்டு இந்தி‘ என்னும் பபரும் பிரிவில் அடைங்குவனைவபொகும். 

இனி, ‘கீழ்நபொட்டு இந்தி‘ என்னும் பபரும் பிரிவில் அடைங்குவனை; ‘றமதிலி‘, ஜபபொஜ்புரி‘, ‘மககி‘, என்னும் 
பமபொழிகளபொகும். இம் மூன்றைனுள முதன்றம வபொய்ந்தது, கங்றகயபொற்றின் வடைக்ஜக மிதிறலை நபொட்டில் 
வழங்கும் ‘றமதிலி‘ என்னும் பமபொழிஜயயபொகும். இப்ஜபபொது இந்தி பமபொழி நூல்கபளனை வழங்கப்படுவனை
பவல்லைபொம் இந்த றமதிலி பமபொழியிஜலை தபொன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றைனை. இன்னும் இந்தி பமபொழியின் 
பிரிவுகளபொக ஆங்கபொங்கு வடைநபொட்டின்கட் ஜபசப்படுஞ் சிறு சிறு பமபொழிகள ஜமலும் பற்பலை உள. 
இவ்வபொறு இந்தி பமபொழியின் பலை பிரிவுகளபொக வழங்கும் பற்பலை பமபொழிகறளப் ஜபசும் பற்பலை 
நபொடுகளில் உளளபொரும், ஒரு நபொட்டைவர் பமபொழிறய மற்றை நபொட்டைவர் அறியபொரபொய் உயிர் வபொழ்ந்து வருதலின்,
இந்தி அவ்பரல்லைபொர்க்குந் பதரிந்த பபபொது பமபொழி என்றுறரப் பபொருறர எங்ஙனைம் பபபொருந்தும்? எங்ஙனைம் 
உண்றமயபொகும்? இங்ஙனைம் பற்பலை பற்பலை நபொடுகளில் பற்பலை மபொறுதல்களுடைன் வழங்கும் பலைஜவறு 
இந்தி பமபொழிகளில் எதறனை இத்பதன்னைபொட்டைவர் கற்றுத் ஜதர்வது? எதறனை இவர் கற்றைபொலும் அதனுதவி 
பகபொண்டு இவர் வடைநபொட்டைவபரல்லைபொஜரபொடும் ஜபசுதல் இயலுமபொ? இயலைபொஜத. ஜமற்குறித்த இந்தி 
பமபொழிகஜளயன்றிச், ‘சிந்தி‘, ‘லைந்தி‘, ‘பஞ்சபொபி‘, ‘குஜேரபொத்‘, ‘ரபொஜேபுதபொனி‘, ‘குஜமபொனி‘, ‘கடுவபொலி‘, 
‘ஜநபபொலி‘, ‘உரியபொ‘, ‘பங்கபொளி‘, ‘மரபொட்டி‘, ‘சிணபொ‘, ‘கபொஸ்மீரி‘, ‘கவர்படி‘, முதலைபொனை இன்னும் 
எத்தறனைஜயபொ பலை பமபொழிகளபொலும் வடைக்ஜக பற்பலை நபொட்டின்கணுளள பற்பலை மபொந்தர்களபொலும் 
ஜபசப்பட்டு வருகின்றைனை. இம் மக்கட் பபருங்கூட்டைத்துடைபனைல்லைபொம், இந்தி பமபொழியில் ஒன்றறை மட்டுந்
பதரிந்த பதன்னைபொட்டைவர் உறரயபொடி அளவளபொவுதல் கூடுஜமபொ? சிறிதுங் கூடைபொஜத. வடைநபொட்டைவரிஜலைஜய 
இந்தி பமபொழிறய அறியபொமற் பலைதிறைப்பட்டை பன்பமபொழிகறள வழங்கும் மக்கட் கூட்டைம் பலைவபொயிருக்க,
 இத்பதன்னைபொட்டைவர் மட்டும் இந்தி பமபொழிறயக் கற்றுப் ஜபசுதலைபொல் யபொது பயன் விறளந்திடைக் கூடும்? 
இவ் வியல்புகறள பயல்லைபொம் நடுநின்று எண்ணிப் பபொர்க்கவல்லை அறிஞர்க்கு, இத் பதன்னைபொட்டைவர்கள 
தமக்கு எவ்வறகயிலும் பயன்படைபொத்துந் பதரியபொததுமபொனை இந்தி பமபொழிகளில் ஒன்றறை வருந்திக் 
கற்றைலைபொல் வீண் கபொலைக் கழிவும் வீண் உறழப்பும் வீண் பசலைவும் உண்டைபொகுஜம யல்லைபொமல் ஜவஜறைபதபொரு 
நன்றமயும் உண்டைபொகபதன்பது நன்கு விளங்கும். இனி இத்பதன்னைபொடு முழுதும், இலைங்றக, பர்மபொ, 
மலைபொய்நபொடு, பதன்னைபொப்பிரிக்கபொ முதலைபொனை அயல் நபொடுகளிலும் பபருந்பதபொறகயினைரபொய் இருக்குந் தமிழ் 
மக்கள எல்லைபொரும் ஜபசுந் தமிழ் பமபொழி ஒஜர தன்றமயினைதபொய், இந்நபொட்டைவபரல்லைபொரும் ஒருவஜரபொ 
படைபொருவர்  உறரயபொடி அளவுளபொவுதற் கிறசந்த ஒஜர நிறலையினைதபொய் வழங்கபொ நிற்க, வடைநபொட்டின்கட் 
ஜபசப்படும் இந்தி, உருது முதலைபொனை பமபொழிகளும் அவற்றின் உட்பிரிவபொனை பலை சிறு சிறு பமபொழிகளும் 
பலைப்பலை மபொறுதல் வபொய்ந்தனைவபொய், ஒருவர் ஜபசுவது மற்பறைபொருவர்க்குப் புலைனைபொகதபடி திரிபுற்றுக் 
கிடைப்பது ஏபனைன்றைபொல், அவ்விருஜவறியல்புகறளயுஞ் சிறிது விளக்குவபொம். 

தமிழ் பமபொழி ஜபசுந் தமிழ் மக்கள விந்திய மறலைக்குத் பதற்ஜகயுளள இத்பதன்னைபொட்டில், இதற்குத் 
பதற்ஜகயிருந்து பல்லைபொயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜனை கடைலுள அமிழ்ந்திப்ஜபபொனை குமரிநபொட்டிலும் 
நபொகரிகத்திற் சிறைந்ஜதபொங்கிய வபொழ்க்றகயில் இருந்தவர்கள. இற்றறைக்கு ஐயபொயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜனை 
பதபொட்டுத் தமிழ் பமபொழிறய நன்கு கற்றை ஆசிரியர்கள: முதுகுருகு, முதுநபொறர, களரியபொவிறர, பபரும் 
பரிபபொடைல்இ பதபொல்கபொப்பியம், பபருங்கலித் பதபொறக, குருகு, பவண்டைபொளி, வியபொழமபொறலை, 
முத்பதபொளளபொயிரம், நற்றிறண, பநடுந்பதபொறக, அகநபொனூறு, புறைநபொனூறு, ஐங்குறுநூறு, குறுந்பதபொறக, 
சிற்றிறச, ஜபரிறச, பதிற்றுப்பத்து, எழுபதுபரிபபொடைல், குறுங்கலி, திருக்குறைள, சிலைப்பதிகபொரம், 
மணிஜமகறலை, திருவபொசகம், திருக்ஜகபொறவயபொர், சீவகசிந்தபொமண, திருத்பதபொண்டைர் புரபொணம், 
சிவஞபொனைஜபபொதம் முதலைபொனை அரும்பபருந் தமிழ் இலைக்கண இலைக்கிய வீட்டு நூல்களும், அறவ தமக்குச் 
பசபொற்பபபொருள நுட்பமுஞ் சுறவயும் மலிந்த சிற்றுறர ஜபருறரகளும் இயற்றி, தமிழ் மபொறைபொ நபொகரிக 
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இளறம வளத்தில் இன்றுகபொறும் இனிது வழங்கச் பசய்து வருதலைபொல், அதறனை வழங்குந் தமிழ் 
மக்கபளல்லைபொரும் ஒருவர் ஒருவர்க்கு பநடுந்பதபொறலைவில் இருப்பினும் இதனைபொற் ஜபசியும் எழுதியும் 
அளவளபொவி ஓரிடைத்திலுளள ஒஜர மக்களினைம்ஜபபொல் உயிர் வபொழ்ந்து வருகின்றைனைர். 
-------------
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7. இந்தி பமபொழி வரலைபொறு

மற்று, இந்தி, உருது முதலைபொனை வடைநபொட்டு பமபொழிகஜளபொ தமிறழப்ஜபபொற் பழறமயபொனைறவகள அல்லை; 
மகமதிய மதத்தவரபொனை பமபொகலைபொய அரசர்கள வடை நபொட்டின்ஜமற் பறடைபயடுத்துப் ஜபபொந்து, ‘தில்லிப்‘ 
பட்டினைத்றதத் தறலைநகரபொகக் றகக்பகபொண்டு, அதன் கண், அரசு வீற்றிருக்கத் துவங்கிய பின்னைஜர 
அம்பமபொழிகள ஜதபொன்றியனைவபொகும். ‘மகமது ஜகபொரி‘ என்னுந் துலுக்க மன்னைன் வடைநபொட்டின் ஜமற் 
பறடைபயடுத்துப் ஜபபொந்து இந்திய அரசர்கறள பவன்று அதறனைக் றகக்பகபொண்டைது கி.பி. 1175 – ஆம் 
ஆண்டின் கண்ணதபொகும்; அதபொவது இற்றறைக்கு773 ஆண்டுகட்கு முன்னைதபொகும். அதுமுதல் துலுக்க 
மன்னைரது ஆட்சியபொனைது நபொளுக்கு நபொள ஜவரூன்றி வரலைபொயிற்று. கறடைசியபொக ‘மகமது பின் துக்ளக்‘ 
என்னும் மன்னைனைபொல் கி.பி. 1340 – ஆம் ஆண்டில் துலுக்க அரசு தில்லி நகரில் நிறலைபபற்றைது. 
அக்கபொலைத்தில் தில்லி நகரிலும், அதறனைச் சூழ்ந்த இடைங்களிலும் பிரபொகிருதச் சிறதவபொனை ஒரு பமபொழி 
வழங்கிக் பகபொண்டிருந்தது. அப்ஜபபொது அது பவறும் ஜபச்சு வழக்கில் மட்டும் இருந்த்தல்லைபொமல், நூல் 
வழக்கிற் சிறிதும் இல்றலை. ஏபனைன்றைபொல், அது நபொகரிமில்லைபொ மக்களபொற் ஜபசப்பட்டுப் பலைப்பலை 
மபொறுதல்கள அறடைந்த வண்ணமபொய் நறடைபபற்று வந்ததனைபொலும், அறிவுறடைஜயபொர் ஜதபொன்றி 
அம்பமபொழிறயச் சீர்திருத்தி இலைக்கண இலைக்கிய நூல்களியற்றி எழுத்து வடிவில் அதறனை 
நிறலைப்படுத்தி றவயபொத்தனைபொலும் அதற்கு அந்நபொளில் நூல்வழக்கு இலைதபொயிற்று. தில்லியில் துலுக்கரசு 
நிறலைபபற்றைபின், அவர் பகபொணர்ந்த அரபொபிபமபொழி பபொரசிக பமபொழிச் பசபொற்கள அம்பமபொழியின் கண் 
ஏரபொளமபொய்க் கலைக்கப் பபற்று, அவரபொல் அஃது ‘உருது‘ எனைவும் பபயர் பபறைலைபொயிற்று. ‘உருது‘ என்னுஞ் 
பசபொல்லுக்குப் பபபொருள பபொசறறை, பபொடி அல்லைது பறடைவீடு என்பஜதயபொகும். எனைஜவ, துலுக்கமன்னைர் 
தபொங்றகக் பகபொண்டை நகறரயடுத்து முன்னைஜம ஜபசப்பட்டு வந்த பிரபொகிருதச் சிறதவபொனை ஒரு பமபொழியில், 
தபொங் பகபொணர்ந்த அரபொபிச் பசபொற்கள பபொரசிகச் பசபொற்கறளயும் மிகக் கலைந்து தமது பபொசறறையிருப்பின்கட் 
ஜபசயி கலைறவ பமபொழிஜய அவரது கபொலைநபதபொட்டு ‘உருது‘ பமபொழிபயனைப் பபயர் பபற்று 
நறடைபபறைலைபொயிற்று. இதனைபொல் ‘உருது‘ என்பது துலுக்க மன்னைரது பறடைவீட்டு பமபொழியபொய் முதன் முதற் 
ஜறைபொன்றி நறடைபபற்றை வரலைபொறு நன்கு விளங்கபொ நிற்கும். 

அதன் பின், நூல் வழக்குறடையதபொய் இஞ்ஞபொன்று வழங்கும் இந்தி பமபொழியபொனைது ‘ல்ல்லு ஜிலைபொல்‘ 
என்பவரபொல் உருது பமபொழியினின்றும் பிரித்துச் சீர் திருத்தஞ் பசய்யப்பட்டைபதபொன்றைபொகும். இதற்கு முன் 
உளளதபொனை பிரபொகிருதஞ் சிறதவு பமபொழியிற் கலைந்த பபொரசிக அரபொபிச் பசபொற்கறள அறைஜவபயபொழித்து; 
சமஸ்கிருத பமபொழிச் பசபொற்கறள மிகுதியபொய் எடுத்துச் ஜசர்த்து அவர் இந்தி பமபொழிறயப் புதிதபொய் 
உண்டைபொக்கினைபொர். இங்ஙனைம் அவரபொல் ஆக்கப்பட்டை இந்தி பமபொழிக்கும், இதற்கு முன்ஜனை பதபொட்டு 
நபொகரிகமில்லைபொ வடைநபொட்டு மக்களபொல் ஆங்கபொங்குப் ஜபசப்படும் பிரபொகிருதச் சிறதவபொனை இந்தி 
பமபொழிக்கும் ஜவறுபபொடு மிகுதியபொய் இருக்கின்றைது; அதற்குக் கபொரணம் என்பனைன்றைபொல் முன்றனையது 
வடைபசபொற்கலைப்பு நிரம்ப உறடையதபொயிருத்தலும், பின்றனையது அஃதின்றிப் பிரபொகிருத பமபொழிகளின் 
சிறதவபொயிருத்தலுஜம யபொபமன்பதறனை நன்கு நிறனைவிற் பதித்தல் ஜவண்டும். ஆகஜவ, வடைபசபொற் 
கலைப்பினைபொல் ஆக்கப்பட்டுச் சிறிது கபொலைமபொக இப்ஜபபொது நூல் வழக்கிற் பகபொணரப் பட்டிருக்கும் இந்தி 
பமபொழிறய நம் பதன்னைபொட்டைவர் கற்றுத் பதரிந்து பகபொளவதனைபொல், இவர்கள 
வடைநபொட்டைவபரல்லைபொருடைனும் ஜபசி அளவளபொவிவிடைக்கூடும் என்று சிலைர் மடிகட்டி நின்று கூறுவது 
நம்மஜனைபொறர ஏமபொற்றும் பபபொய்யுறரஜயயபொம். 
----------
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8. இந்தி பமபொழி நூல்கள

இனி, ஜமற்கபொட்டிய கலைறவப் புதுபமபொழியபொனை இந்தியில் நூல்கள உண்டைபொனை வரலைபொற்றறைச் சிறிது 
விளக்குவபொம். கி.பி. 1400- ஆம் ஆண்டு முதல் 1470 – ஆம் ஆண்டு வறரயில், அதபொவது இற்றறைக்கு 478 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த ‘இரபொமனைந்தர்‘ எனைப்பபயரிய ஒரு துறைவி இரபொமறனைஜய முழுமுதற் 
கடைவுளபொக றவத்து வழிபடைல் ஜவண்டுபமனை வற்புறுத்திச் பசபொல்லி வடைநபொட்டின்கட் பலை இடைங்களிலும் 
இரபொம வணக்கத்றதப் பரவச்பசய்து வந்தபொர். கல்வியறிவில்லைபொ வடைநபொட்டுப் பபபொது மக்கட்கு, இரபொமன் 
தன் தந்றதயின் கட்டைறளயபொல் அரசு துறைந்து கபொனைகம் ஏகி, அங்குந் தன் மறனையபொறளப் பறிபகபொடுத்து 
அறடைந்த துயரக் கறத மிக்கபதபொரு மனைவுருக்கத்றத யுண்டைபொக்கி, அவறரபயல்லைபொம் எளிதிஜலை இரபொம 
வணக்கத்தின் பபொற்படுப்பித்து. இரபொமனைந்தர் இரபொமன் ஜமற் பபொடிய பபொடைல்களதபொம் முதன் முதல் இந்தி 
பமபொழியில் உண்டைபொனைறவ; அதனைபொல் அவருறடைய பபொடைல்கள அடைங்கிய இந்திபமபொழி நூல் 
‘ஆதிகிரந்தம்‘ எனை வழங்கப்படுகின்றைது. 

இனி, இரபொமனைந்தர்க்குப்பின், அவர்தம் மபொணபொக்கருள ஒருவரபொனை ‘கபீர்தபொசர்‘ என்பவர் இற்றறைக்கு 441 
ஆண்டுகளுக்குமுன் கபொசிநகரில் ஜதபொன்றினைபொர். பநசவு பதபொழில் பசய்யும் ஒருமகமதிய குடும்பத்தில் 
இவர் பிறைந்தவபரனை ஒரு சபொரரும். ஒருபபொர்ப்பனைக் றகம் பபண்ணுக்கு இவர் பிளறளயபொய்ப் பிறைந்து 
அவறைபொற் றகவிடைப்பட்டுப் பிறைகு ‘நீரு‘ எனைப் பபயரிய ஒரு மகதிய பநசவுகபொரரபொல் இவர் எடுத்து 
வளர்க்கப்பட்டைனைபரனை மற்பறைபொரு சபொரருங் கூறுகின்றைனைர். இவருங், கடைவுறள இரபொமன், அரி, 
ஜகபொவிந்தன், அல்லைபொ என்னும் பபயர்களபொற் பபொடி வழுத்தினைர். ஆனைபொலும், கடைவுள பலைபிறைவிகள 
(அவதபொரங்கள) எடுத்தபொபரனைக் கூறுவது அடைபொபதன்றும், இறறைவறனைக் கல், பசம்பு, கட்றடைவடிவில் 
றவத்து வணங்குதல் பபருங்குற்றைமபொகுபமன்றும், இந்து சமயக் கிரிறயகளுஞ் சடைங்குகளும் 
பபபொருளற்றை புன் பசயல்களபொகுபமன்றும் இவர் தம்முறடைய பபொடைல்களில் மிகவும் கடுறமயபொக மறுத்துப்
பபொடியிருக்கின்றைபொர். இந்தி பமபொழியின் ஒரு பிரிவபொனை ‘அவதி‘ பமபொழியில் இவருறடைய பபொடைல்கள 
பபொடைப்பட்டிருக்கின்றைனை. இந்தியின் மற்பறைபொரு பிரிவபொனை ‘றமதிலி‘ பமபொழிறயக் கற்பவர்கள, ‘அவதி‘ 
பமபொழியிலிருக்குங் கபீர்தபொசரின் பபொடைல்கறள எளிதிஜலை அறிந்து பகபொளளல் இயலைபொது. தபொம் இயற்றிய 
‘விப்ரமதீசி‘ என்னுஞ் பசய்யுள நூலிற் கபீர்தபொசர் பபொர்ப்பனைருறடைய பகபொளறககறள மிகுகடுறமயுடைன் 
தபொக்கிமறுத்திருக்கின்றைபொர். கபீர்தபொசர் இந்தி பமபொழியில் இயற்றிய பசய்யுள நூல்கள பற்பலை. இவர் 
இறைந்தபின், இவர்தம் மபொணபொக்கர் இயற்றிய நூல்களும் இவரது பபயரபொல் வழங்கப் படுகின்றைனை. 
கபீர்தபொசருறடைய பபொடைல்கள இந்தி பமபொழியில் உண்டைபொனை பிறைகுதபொன், அதபொவது பசன்றை நபொனூறு 
ஆண்டுகளபொகத்தபொம் இந்திபமபொழியின் ஒருபிரிவுக்கு ஓர் ஏற்றை முண்டைபொயிற்று. 

இனிக், கபீர்தபொசருக்குப்பின், அவர்தம் மபொணபொக்கரபொனை ‘நபொனைக்‘ என்பவர் ‘சீக்கிய மத்த்றதப்‘ பஞ்சபொபு 
ஜதயத்தில் உண்டைபொக்கினைபொர். இவருறடைய பபொடைல்கள, பஞ்சபொபியும் இந்தியுங் கலைந்த ஒரு கலைப்பு 
பமபொழியிற் பபொடைப்பட்டிருத்தலைபொல், இந்திறயப் பயிலும் நம் நபொட்டைவர் இவருறடைய பபொடைல்கறளயும் 
எளிதிஜலை அறிந்து பகபொளளல் இயலைபொது.

இனி, இற்றறைக்கு 491 ஆண்டுகளுக்கு முன், தர்பங்கபொ மபொகபொணத்தின் கண்ணதபொனை ‘பிசபி‘ என்னும் ஊரில்,
‘வித்யபொபதி தபொகூர்‘ என்னும் பபயர் பூண்டை றவணவர் ஒருவர் ஜதபொன்றிக், கிருஷ்ண மத்த்றத உண்டைபொக்கி,
அதறனை வடைகீழ் நபொடுகளில் மிகவும் பரவச் பசய்தனைர். இந்தி பமபொழியின் மற்பறைபொரு பிரிவபொனை ‘றமதிலி‘ 
பமபொழியில் இவர், கண்ணனுக்கும் அவன் கபொதலி இரபொறதக்கும் இறடைஜய நிகழ்ந்த கபொதல் நிகழ்ச்சிகறள 
விரித்துப் பலை பபொடைல்கறளப் பபொடியிருக்கின்றைனைர். இப்பபொடைல்கறளஜய பின்னைர்ப் ‘பங்கபொளி‘ பமபொழியிற் 
‘றசதன்யபொ‘ என்பபொர் பமபொழி பபயர்த்து, அவற்றறை வங்கபொள ஜதயபமங்கும் பரவ்றவத்தனைர். 
இதுபகபொண்டு, இந்திபமபொழி வங்கபொள ஜதயத்திலுளளபொர்க்குள வழங்கபொறம அறியப் படுகின்றைதன்ஜறைபொ? 
வடைநபொட்டிற் பபரும்பரப்பினைதபொனை வங்கபொள ஜதயத்தபொர்க்ஜக பதரியபொததபொனை இந்தி பமபொழிறயத் 
பதன்னைபொட்டிலுளளவர்கள பயின்றைபொலும், இவர்கள வங்கபொள மக்களுடைன் அதிற்ஜபசி உறைவபொடை 
முடியபொதன்ஜறைபொ? 

இன்னும் இங்ஙனைஜம கபீர்தபொசர் கபொலைம்முதல், அதபொவது பசன்றை 500 ஆண்டுகளபொக வடைநபொட்டின் 
கட்ஜடைபொன்றி சிலை பமபொழிகளில் உயர்த்துப்பபொடி அவற்றறை வடைநபொடுகளிற் பரவச் பசய்த இந்திபமபொழிப் 
புலைவர்களின் வரலைபொறுகறளபயல்லைபொம் எடுத்துறரக்கப் புகுந்தபொல் இக்கட்டுறர மிக விரியும். ஆதலைபொல், 
இதுவறரயிற் கூறியது பகபொண்டு, இந்திபமபொழியபொனைது 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் நூல்வழக்கில்லைபொமற், 
கல்வியறிவில்லைபொ வடைநபொட்டு மக்களபொல் அந்நபொட்டின் பலை பகுதிகளிலும் பலைவபொறு திரித்துப் ஜபசப்பட்டு,
ஒரு பபொலைபொர் ஜபசும் பமபொழி மற்பறைபொரு பபொலைர்க்குத் பதரியபொத வண்ணம் வழங்கினைறமயபொல், அஃது 
இஞ்ஞபொன்றுங்கூடைப் பற்பலை பமபொழிகளபொகஜவ பிரிந்துவழங்குகன்றைபதன்பதும், அதனைபொல் இந்திறய வடை 
நபொட்டைவர் எல்லைபொர்க்கும் பபபொது பமபொழிபயனைக் கூறுவபொருறர பமய்யபொகபதன்பதும், ஆகஜவ 
இத்பதன்னைபொட்டைவர் இந்திறயப் பயிலுதலைபொல் அதனுதவி பகபொண்டு வடைநபொட்டைவபரல்லைபொஜரபொடும் 
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உறரயபொடி உறைவபொடைல் இயலைபொபதன்பதும் நன்கு விளங்கபொ நிற்கும். 

அஃதுண்றமஜய யபொயினுங், கபீர்தபொசர் முதலைபொனை புலைவர்கள பபொடியிருக்கும் பபொடைல்கறளப் படித்து 
இன்புறுதற்கபொவது, இந்திபமபொழிப் பயிற்சி உதவி பசய்யுமன்ஜறைபொ பவனின்; தமிழ்பமபொழியிலுளள 
பறழய இலைக்கியங்கறளப் பயினைறைறியபொதபொர்க்கு இந்தி பமபொழிப் புலைவர்கள பபொடிய பபொட்டுகள 
இனிகுஜமனுங், கலித்பதபொறக, திருக்குறைள, சிலைப்பதிகபொரம், மணிஜமகறலை, திருவபொசகம், 
திருக்ஜகபொறவயபொர், ஜதவபொரம், பபரியபுரபொணம், சிவஞபொனைஜபபொதம் முதலிய ஒப்புயர்வில்லைபொ நூல்கறளப் 
பயின்று அவற்றின் அமிழ்தன்னை சுறவயில் ஊறைப்பபற்றை பமய்யறிவினைபொர்க்கு, அவ்விந்தி 
பமபொழிப்பபொட்டுகள இனியபொ. ஜமலும், வடைநபொட்டு இந்தி முதலைபொனை பமபொழிகளின் பபொடைல்களிற் 
பபரும்பபொலைனை, நம் ஜபபொற் பலை பிறைவிகள எடுத்துழன்று இறைந்து ஜபபொனை சிற்றைரசர்களபொனை இரபொமன், 
கிருஷ்ணன், பலைரபொமன், வசுஜதவன் முதலைபொனைவர்கறளக் கடைவுளபொகறவத்து உயர்த்துப்பபொடியிருத்தலைபொல், 
அறவ பிறைப்பு இறைப்பு இல்லைபொ முழுமுதற் கடைவுளபொகிய எல்லைபொம் வல்லை சிவத்றத மக்கள அறிந்து 
வழிபட்டுத் தமது பிறைவிறயத் தூய்றம பசய்து உய்தற்குதவி பசய்யபொறமஜயபொடு, அறவ உண்றமச் சிவ 
வழிபபொட்றடை அவர் அறடைய பவபொட்டைபொமலுந் தறடை பசய்து மக்கட் பிறைவிறயப் பபொழபொக்குகின்றைனை. 
மற்று, ஜமற்கபொட்டிய தமிழ் நூல்கஜளபொ பமய்யபொனை ஒரு பதய்வம் சிவஜமயபொதறலை விளங்கத் பதருட்டி 
மக்களுக்கு பமய்யறிறவயும் பமய்யன்றபயும் ஊட்டி, அவர் இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் 
அழியபொப்ஜபரின்பத்திற் றிறளத்திருக்குமபொறு பசய்து, அவரது பிறைவிறயப் புனிதமபொக்குத் திறைத்தனை. 
அதுவல்லைபொமலும், இந்தி முதலைபொனை வடைநபொட்டு பமபொழிகள, தமிறழப்ஜபபொற் பறழயனை 
அல்லைபொறமயபொலும்; அவற்றறை வழங்கும் மக்கள, பழறம பதபொட்டு நபொகரிக வபொழ்க்றகயில் வபொழ்ந்த தமிழ்
மக்கறளப்ஜபபொல், நபொகரிக வபொழ்வு வபொயபொதவர்களபொறகயபொலும்; பசன்றை 400 அல்லைது 500 ஆண்டுகளபொகத் 
ஜதபொன்றிய வடைநபொட்டுப் புலைவர்கள பலைரும், பண்டுபதபொட்டுத் தனித்த ஜபரறிவுவபொய்ந்த தமிழ்ப் பபரும் 
புலைவர் ஜபபொலைபொது, சமஸ்கிருத புரபொணப் பபபொயக்கறதகறள நம்பி அவற்றின் வழிச்பசன்றை மயக்க 
வறிவனைரபொறகயபொலும்; உயிர்க்பகபொறலை, ஊன் உணவு, கட்குடி, பலை சிறுபதய்வ வணக்கம், பலைசபொதி 
ஜவற்றுறம முதலைபொனை பபபொல்லைபொ ஒழுக்கங்கறள அகத்தடைக்கிய ஆரிய நுஹல்பநறிகறளத் தழுவிய 
வடைவர், அவற்றறை விலைக்கி அருபளபொழுக்கத்றதயும் ஒஜர முழுமுதற்கடைவுள வணக்கத்றதயும் 
வற்புறுத்தும் அருந்தமிழ் நூல்பநறிகறளத் தழுவபொறமயபொலும்; அவருறடைய பமபொழிகறளயும் 
அவற்றின்கட் புதிது ஜதபொன்றிய நூல்கறளயும் நந்தமிழ்மக்கள பயிலுதலைபொல், இவர்கள ஏபதபொருநலைனும் 
எய்தபொர் என்பது திண்ணம்.

இனி, இந்திபமபொழிகள நபொலுஜகபொடி மக்களபொற் ஜபசப்படுதலைபொகிய பதபொறக மிகுதிறய வற்புறுத்திக் 
கபொட்டுவபொர்க்கு வங்கபொள பமபொழி ஐந்து ஜகபொடி மக்களபொலுந், தமிழுந் தமிஜழபொடினைமபொனை பமபொழிகளும் 
ஆறுஜகபொடி மக்களபொலும், ஜபசப்படும் பபருந்பதபொறக எடுத்துக் கபொட்டைப்படும். இந்திறயப் 
பபபொதுபமபொழியபொக்கல் ஜவண்டுபமன்று ஒரு சபொரபொர் கூறுவஜரல், அதனினும் பபருந்பதபொறகயனிரபொனை 
மக்களபொற் ஜபசப்படும் ‘வங்கபொளபமபொழி‘ றயப் பபபொதுபமபொழியபொக்கல் ஜவண்டுபமன்று வங்கபொளரும் 
இவ்விந்திய நபொட்டின் நபொல் எல்றலை வறரயிலும் பரவியிருக்குந் திரபொவிடை மக்கள எல்ஜலைபொர்க்கும் முதன் 
பமபொழியபொவதும், இந்தியபொவில் மட்டுஜமயன்றி இலைங்றக, பர்மபொ, மலைபொய், பதன் ஆப்பிரிக்கபொ முதலைபொனை 
நபொடுகளிற் குடிஜயறி வபொணிக வபொழ்க்றகயிற் சிறைந்தபொரபொயிருக்குந் தமிழ் மக்கள அறனைவரபொலும் 
வழங்கப்படுவதும் ஆனை தமிறழஜய பபபொதுபமபொழியபொகப் பயில்ல் ஜவண்டுபமனை நந்தமிழ் மக்களும் 
வலியுறுத்துவரல்லைஜரபொ? 
---------
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9. தமிழ்றப பபபொதுபமபொழியபொக்குதலின் நன்றம

இனி, இவ்விந்திய நபொட்டுக்கு மிகப்பறழய பமபொழிகளபொய், அதபொவது இற்றறைக்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ஜனை பதபொட்டு பயிலைப்படுஞ் சிறைந்த நபொகரிக பமபொழிகளபொய்த் திகழ்வனை திமிழுஞ் சமஸ்கிருதம் பபபொது 
மக்களபொற் ஜபசப்படைபொமற் பல்லைபொயிர ஆண்டுகட்கு முன்னைஜர இறைந்துஜபபொயிற்று. மற்றுத், தமிழ் 
பமபொழிஜயபொ ஐயபொயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜனை பதபொட்டு இயல் இறச நபொடைக இலைக்கணங்களும், மக்கள 
வபொழ்க்றகயின் பலை துறறைகளிலும் அறிறவ விளக்கி இன்பத்றத ஊட்டும் அரியபபரியபலை இயற்றைமிழ் 
இலைக்கிய நூல்களும் ஆயிரக்கணக்கபொக உறடையதபொய், இன்றுகபொறும் பலை ஜகபொடிமக்களபொற் ஜபசவும் 
எழுதவும் பயிற்சி பசய்யவும் படும் உயிருறடை நன் பமபொழியபொய் உலைவிவருகின்றைது. தமிழிலுளள பறழய
நூல்கபளல்லைபொம் அருபளபொழுக்கத்றதயும் ஒஜர முழுமுதற் கடைவுள வணக்கத்றதயும் அறிவுறுத்தி 
உயிர்க்பகபொறலை ஊனுணவு கட்குடி பலைசிறு பதய்வ வணக்கம் பலைசபொதி ஜவற்றுறம முதலைபொனை 
தீயபவபொழுக்கங்கறளக் கடிந்து விலைக்குகின்றைனை. இத்தீய விறனைகறளச் பசய்யுமபொறு ஏவிப் பபபொய்யும் 
புளுகும் புகலும் ஆரிய நூல்கறளப்ஜபபொல்வனை பழந்தமிழில் ஒன்றுதபொனும் இல்றலை; பிறைந்து துன்புற்று 
இறைந்பதபொழிந்த மக்கறள பயல்லைபொங் கடைவுளபொக்கி, அவர் பசய்யதவற்றறைச் பசய்தனைவபொகப் புறனைந்து 
கட்டிப் பபபொய்யபொய் உறரக்கும் வடைபமபொழிப் புரபொண கறதகறளப் ஜபபொல்வனை பழந்தமிழில் 
ஒன்றுதபொனும் இல்றலை. பழந்தமிழிலுளள நூல் கபளல்லைபொம் உளளவற்றறை உளளவபொஜறை நுவல்வனை; 
மக்கள தம் மனைபமபொழி பமய்களபொல் நிறனைப்பனைவுஞ் பசபொல் வனைவுஞ் பசய்வனைவுபமல்லைபொந் தூயனைவபொய் 
இருக்க ஜவண்டுபமன்று வற்புறுத்துவனை; மக்கள வபொழ்க்றகயபொனைது அன்றபயும் அறைத்றதயும் இரண்டு 
கண்களபொகக்பகபொண்டு, ஒரு பதய்வ வழிபபொடைபொகிய உயிருடைன் கூடி உலைவ ஜவண்டுபமனை 
உயர்த்துக்கூறுவனை. பிற் கபொலைத்தில் வடைபசபொற்கலைப்பும் வடைநூற் பபபொய் பகபொளறககளுங் கறதகளும் 
விரவிய பமபொழிபபயர்ப்பு நூல்கள தமிழில் அளவின்றிப் பபருகித் தமிழ்மக்கறள அறியபொறமயிலும் 
பபபொய்யிலும் பலை தீவிறனைகளிலும் படுப்பித்திருந்தபொலும், விழுமிய பண்றடைத் தமிழ் நூற்பயிற்சியுஞ் 
றசவசித்தபொந்த பமய்யுணர்வுந் திரும்பப் பரவத்துவங்கிய பின், ஆரியப் பபபொய்ந்நூல் 
வலிஜதய்ந்துவருகின்றைது. அதனுடைன் ஜமல் நபொட்டு பவளறளக்கபொர பமய்யறிவினைரின் அரியபபரிய 
ஆரபொய்ச்சிகளும் ஆங்கிலை பமபொழிப்பயிற்சியின் வபொயிலைபொக இவ்விந்திய நபொபடைங்கும் பரவிவருவதும், 
ஆரிய நூற்பபபொய்ம்றம விறரந்து ஜதய்தற்குப் பபரிதுந் துறண பசய்து வருகின்றைது. 
இறவகறளபயல்லைபொம் நடுநின்று ஜநபொக்கவல்லை உண்றமத் ஜதயத் பதபொண்டைர்கள உளரபொயின், 
இவ்விந்திய நபொட்டுக்கு மிகப்பறழய பமபொழியபொய் இருப்பதுடைன், இன்றுகபொறும் பலை ஜகபொடி மக்களபொற் 
ஜபசப்பட்டுவரும் உயிருறடை பமபொழியபொயும், இவ் விந்திய மக்கறள எல்லைபொத் துறறைகளிலும் 
ஜமஜலைற்றைத்தக்க பலை சீரிய நூல்கறள உறடையதபொயும் உளள தமிழ்பமபொழிறயஜய இவ்விந்திய ஜதயம் 
முழுறமக்கும் பபபொதுபமபொழியபொக்க அவர் முன்வந்து முயல்ல் ஜவண்டும். ஜமலும் தமிழ் பமபொழி 
வழங்குந் தமிழ்மக்கள இத்பதன்னைபொட்டில் மட்டுஜமயன்றி நடுநபொட்டின்கட் பபங்களூர், றமசூர், 
சிகந்தரபொபபொக்கம் முதலியவற்றிலும், ஜமற்ஜக புனைபொ, பம்பபொய் முதலிய இடைங்களிலும், வடைக்ஜக கல்கத்தபொ,
கபொசி முதலைபொனை நகர்களிலும், கிழக்ஜக கபொக்கிநபொடைபொ, பநல்லூர் முதலைபொனை ஊர்களிலும் பபருந் 
பதபொறகயினைரபொய்க் குடிஜயறியிருந்து வபொணிவபொழ்க்றகயிற் சிறைந்து வபொழ்கின்றைனைர். தமிழ்மக்கள 
இவ்விந்திய ஜதயத்தின் மட்டுஜமயன்றி, இதற்கு அப்பபொலுளள எல்லைபொத் ஜதயங்களிலும் ஜபபொய் றவகி 
வபொழ்ந்து வருவதும் முன்னைஜமகபொட்டினைபொம். இங்ஙனைம் எல்லைபொவறகயபொலுஞ் சிறைந்த தமிழ்பமபொழி 
இவ்விந்தியநபொடு முழுறமக்கும் பபபொதுபமபொழியபொதற்குரிய நலைங்கள எல்லைபொம் வபொய்ந்த தபொயிருந்தும், 
அதறனைப் பபபொதுபமபொழியபொக்க முயலைபொமல், நபொனூறு ஐந்நூறு ஆண்டுகளபொகஜவ ஜதபொன்றிப் பறழய சிறைந்த
நூற்பசல்வமின்றி வறியனைவபொய்ப் பலைவறகக் குறறைபபொடுகள உறடையனைவபொய்ப் பபரும்பபொலும் நபொகரிக 
மில்லைபொ வடைவர்களபொற் ஜபசப்படும் ‘இந்தி‘ முதலைபொனை சிறதவுக் கலைப்புபமபொழிகறள இத்ஜதயத்திற்குப் 
பபபொது பமபொழியபொக்க ஜவண்டுபமன்று கூக்குரலிட்டு முயல்ஜவபொர் உண்றமயபொனை பதபொண்டைர்களபொவரபொ 
பவன்பதறனை அறிவுறடைஜயபொர் ஆழ்ந்து நிறனைத்துப் பபொர்த்தல் ஜவண்டும். 
--------
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10. தமிழ் அல்லைபொத பமபொழிகள வறியனை புதியனை

இனித், தமிழ் அல்லைபொத மற்றறைபமபொழிகள, தமிழுக்கு மிகப் பிற்பட்டை கபொலைத்ஜத ஜதபொன்றித் தமக்பகனை 
இலைக்கண இலைக்கிய நூல்கள இல்லைபொமல், பபொரசிகம், அரபொபி, சமஸ்கிருதம் முதலைபொனை பறழய 
பமபொழிகளிலுளள புரபொணங்கள, கபொவியங்கள அவற்றின் கறதகறளஜய பமபொழி பபயர்த்துறரப்பனைவுந் 
தழுவிவுறரப்பனைவு மபொதறலைச் சிறிது விளக்குவபொம். இந்தியின் உட்பிரிவபொனை சிலைபமபொழிகளிற் ஜறைபொன்றிய 
நூல்கள இற்றறைக்கு 511 – ஆண்டுகளுக்குள இயற்றைப்பட்டைனைவபொதறலை ஜமஜலை விளக்கிக் கபொட்டிஜனைபொம்; 
அந்நூற்களிற் சிற்நதனைவபொக வடைவபொற் பகபொளளப்படுவனை கபீர்தபொசர், இரபொமன் ஜமற்பபொடிய பபொடைல்களும், 
இற்றறைக்கு 325 – ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த ‘துளசிதபொசர்‘ இயற்றிய ‘இரபொமசரிதமபொனைசம்‘ 
என்பதுமபொகும். 

இனி, ‘உருது‘ பமபொழிபயன்பது சமஸ்கிருதக் கலைப்பின்றி, ஜமற்ஜகயுளள பபொரசிக, அரபொபி பமபொழிச் 
பசபொற்கள பசபொற்பறைபொடைர்கள மிகுதியும் கலைக்கப் பபற்றைதபொய், அம்பமபொழிப் புலைவர்களின் ஜபபொக்றகப் பின் 
பற்றி நறடைபபறுவதபொகும். இற்றறைக்கு 168 ஆண்டுகளுக்கு முன் ‘ஔரங்கபபொத்‘திலிருந்த ‘பசசௌதபொ‘ 
என்னும் புலைவஜர முதன் முதலில் உருது பமபொழியில் பசய்யுள நூற் இயற்றி, அதறனைப் பலைரும் 
பயிலும்படி பசய்தவரபொவர். இவர் பபொடிய பசய்யுட்களிற் பலை ‘நவபொபு‘ ,மன்னைர்கறளப் புகழ்ந்து 
பபொடுவனைவபொயும், ஜவறுபலை மகம்மது முனிவறரயும் அவர்தம் உறைவினைறரயுஞ் சிறைப்பித்துறரப் 
பனைவபொயும், மற்றும் பலை தம்மபொல் உவர்க்கப்பட்டைறவகறளப் பழித்துக் கூறுவனைவபொயும் இருக்கின்றைனை. 
இப்புலைவர் கபொலைம் முதற்பகபொண்ஜடை, அதபொவது இற்றறைக்கு 191-ஆண்டு களபொகஜவ உருது பமபொழி 
நுஹல்வழக்குறடையதபொகி நறடைபபறும் வறக நிறனைவு கூரற்பபொலைதபொகும். 

இனி, வடைக்ஜக வங்கபொளத்திற் பபருந்பதபொகுதி யினைரபொனை மக்களபொற் ஜபசப்படுவதுஞ், சமஸ்கிருதச் 
சிறதவுகளபொனை பசபொற்கள மிகக் கலைக்கப்பபற்றைதுமபொனை ‘வங்கபொள‘ பமபொழி, நூல்வழக்குறடையதபொகத் 
துவங்கியது. இற்றறைக்கு 411- ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த ‘கபொசீரபொம்‘ என்னும் புலைவர் 
வடைபமபொழியிலுளள  மகபொபபொரதத்றத வங்கபொளபமபொழியில் பமபொழிபபயர்த்துச் பசய்த கபொலைந் 
பதபொட்ஜடையபொம். அவர்க்கு பநடுங்கபொலைம் பின்ஜனை ஜதபொன்றிய ‘ரபொஜேபொரபொம் ஜமபொகன்ரபொய்‘ என்னும் அறிஞர் 
வங்கபொள பமபொழி யுறரநறடையிற் பலை சிறைந்த ஆரபொய்ச்சி நூல்களுஞ் சீர்திருத்த நூல்களும் வறரந்து 
பவளிப்படுத்திய பின்ஜனைதபொன் வங்கபொளபமபொழி பபருஞ்சிறைப்பறடையலைபொயிற்று. ஆகஜவ, பசன்றை 161 – 
ஆண்டுகளபொகத் தபொம் வங்கபொளபமபொழி சீர்திருத்தமுற்றுச் சிறைக்கலைபொயிற் பறைன்பறத உணர்தல் ஜவண்டும். 

இன்னும் மரபொட்டி குஜேரபொத்தி முதலைபொனை பமபொழிகள, பபொதகச் சிறதவுஞ் சமஸ்கிருதச் சிறதவுமபொனை 
பசபொற்கள, பசபொற்பறைபொடைர்கள நிரம்பக் கலைக்கப்பபற்றுச் சிறுபதபொறக யினைரபொனை மக்களபொற் ஜபசப்பட்டு 
வருகின்றைனை. கி.பி. 13-ஆம் நூற்றைபொண்டிலிருந்த ‘நபொமஜதவ்‘ என்பவர் தபொம் முதன் முதல் மரபொட்டி 
பமபொழியிற் சிலை பதிகங்கள இயற்றினைவர். அவர் கபொலைத்தும் அவர்க்குப் பிற்கபொலைத்தும் வந்த ‘த்ந்யஜநபொபபொ‘, 
‘ஏகநபொத்‘, ‘ரபொம்தபொஸ்‘, ‘மகீபதி‘ முதலிய புலைவர்கள வடைபமபொழியிலுளள ‘பகவத்கீறத‘, 
‘விஷ்ணப்புரபொணக்கறத‘,  ‘இரபொமன் கறத‘, ‘சமயக்கிரிறய‘, ‘பக்த விஜேயம்‘ முதலைபொனைறவகறளத் தழுவி 
நூல்களும், பபொட்டுகளும் மரபொட்டி ஜவந்தனைபொனை ‘சிவபொஜி‘ கபொலை முதற்பகபொண்டுதபொன், அதபொவது பசன்றை 300 –
ஆண்டுகளபொகத்தபொம் மரபொட்டி பமபொழி நூல் வழக்குறடையதபொகி நறடைபபறுகின்றைபதன்பது உணரற்பபொற்று. 

குஜேரபொத்தி பமபொழியில் முதற் சிலை பபொடைல்கறளப் பபொடினைவர் இற்றறைக்கு 461- ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த 
‘நரசிங்கஜமதபொ‘ என்பவஜரயபொவர். ஆனைபொலும், கி.பி. 1681 – ஆம் ஆண்டில் அதபொவது இற்றறைக்கு 267 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த ‘ப்ஜரமபொனைந்தபட்‘, என்பவரும், ‘ஜரவதிசங்கர்‘, என்பவரும் 
‘நரசிங்கஜமஜகதபொநு‘ என்னும் நூறலையும் ‘மகபொபபொரத்த்றதயும் இயற்றிய பின்னைர்தபொன் குஜேரபொத்தி பமபொழி 
நூல்வழக்குறடையதபொயிற்று. 

இனி, இவ்விந்திய நபொட்டின் பதற்ஜக வழங்கும் பமபொழிகள அத்தறனையுந் தமிஜழபொடு இனைமுறடைய 
றவகளபொகும். அதனைபொல், ‘திரபொவிடைபமபொழிகள‘ என்று வழங்கப்படுகின்றைனை. அந்த பமபொழிகள 
எல்லைபொவற்றுளளும் நந் தமிழ் ஒன்ஜறை சிறிஜதறைக்குறறையப் பத்தபொயிர ஆண்டுகளபொகச் சீர்திருத்தமுற்று. 
நுண்ணறிவுமிக்க சபொன்ஜறைபொர்களபொல் இயற்றைப்பட்டை இயல் இறச நபொடைக இலைக்கணங்களும் 
ஆயிரக்கணக்கபொனை பலை ஜவறு இலைக்கியங்களும் உறடையதபொய், நூல்வழக்கும் உலைக வழக்கும் வபொய்ந்து 
நறடைபபறுவபதன்பறத முன்னைஜர விளக்கிக் கபொட்டிஜனைபொம். 

இனி, ஏறனைத் திரபொவிடைபமபொழிகளுள தமிஜழபொபடைபொத்த பழறமயுஞ் சிறைப்புந் தனித்தியங்கும் ஆற்றைலும் 
பறய தனி இலைக்கண இலைக்கிய நூல்வளனும் உறடையது ஏதுஜமயில்றலை. என்றைபொலுந், 
தமிழல்லைபொதமற்றறைத் திரபொவிடை பமபொழிகறள ஜநபொக்கக் ‘கன்னைடைபமபொழி‘ ஒன்ஜறை சிறிஜதறைக் குறறைய 
ஆயிரம் ஆண்டுகளபொகச் சீர்திருத்தம் எய்தி நூல் வழக்குறடையதபொய் வழங்கபொநிற்பது. இதறனை முதலிற் 

16



சீர்திருத்தி வழங்கியவர்கள சமண சமயத்தினைரும் அவறரயடுத்து அதன்கண் நூல்கள இயற்றியவர்கள 
வீரறசவசமயத்தினைரும் ஆவர். கன்னைடை பமபொழியில் முதன் முதல் நூல் இயற்றினைவர் இற்றறைக்கு 1071 – 
ஆண்டுகளுக்கு முன் 63 – ஆண்டுகள அரசுபுரிந்த ‘ரபொஷ்ட்ரகூட்‘ மன்னைனைபொனை நிருபதுங்கனைது 
அறவக்களத்திருந்த ‘ஸ்ரீ விஜேயர்‘ என்னும் புலைவஜரயபொவர்; இவர் இயற்றியநூல் ‘கவிரபொஜேமபொர்க்கம்‘ 
என்னும் பபயருறடையது. பசவறரத் தறலைவரபொய்க்பகபொண்டை வீரறசவ ஆரிசயர்களபொற் ‘பசவபுரபொணம்‘ 
என்பது கி.பி. 1369-ஆம் ஆண்டிலும், ஆக்கப்பட்டைனை. இவ்விரு சமயத்தவர்க்கிறடைஜய ஜதபொன்றிய 
றவணவசமய ஆசிரியர்களபொற் ‘பபொரதம்‘ ‘இரபொமயண, ‘பபொகவதம்‘ முதலைபொனை பலைநூல்கள 
சமஸ்கிருதத்திலிருந்து பமபொழி பபயர்த்துச் பசய்யப்பட்டைனை. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜனை வழங்கிய 
கன்னைடை பமபொழி தனித்தமிழபொயிருக்க, அதற்குப் பின்ஜனை றசனை வீரறசவ றவணவப்புலைவர்களபொற் 
றகயபொளப்பட்டை கன்னைடைஜமபொ வடைபமபொழிச் பசபொற்கள றகயபொளப்பட்டை கன்னைடைஜமபொ வடைபமபொழிச் 
பசபொற்கள பசபொற்பறைபொடைர்கள கறதகள நிரம்பக் கலைக்கப் பபற்றுத் தனைற்ன்றமயிழந்து 
வழங்குவதபொயிருக்கின்றைது. ஆனைபொல், பறழய தனிக்கன்னைடைத்தில் இயற்றைப்பட்டை நூல் ஒன்றுதபொனும் 
இஞ்ஞபொன்று கிறடைத்திலைது. 

இனி, கன்னைடைத்திற்கு அடுத்தபடியிற் பழறமயுறடையதபொக்க் கருதற்குரியது பதலுங்கு பமபொழிஜயயபொகும். 
இம்பமபொழிறய வழங்கினைவர்கள ‘ஆந்திர்ர்‘ எனைப் பறழய இந்துஜதய வரலைபொற்றின்கட் 
பசபொல்லைப்படுகின்றைனைர். ‘சபொதவபொகனைர்க்‘குரிய ஆந்திரகுலைமபொனைது கி.மு. 180 – ஆண்டிஜலைஜய, அதபொவது 
இற்றறைக்கு 2138 – ஆண்டுகளுக்கு முன்னைஜரஜய வலிறமயிற் சிறைந்த அரசர்கறளயுறடையதபொயிருந்தது. 
அதன் அரசர்கள ‘கிருஷ்ண‘ ஆற்றைங்கறரயில் உளள ‘தபொன்யகடைகம்‘ அல்லைது ‘அமரபொவதி‘ என்னும் 
நகரில் நிறலையபொயிருந்து அரசு புரிந்தனைர்கபளன்பதும், இவர்களது அரசு கி.பி. ஐந்தபொம் நூற்றைபொண்டில் 
முடிவறடைந்து ஜபபொயிற்பறைன்பதும், இத்ஜதயவரலைபொற்று நூல்களபொல் அறியக் கிடைக்கின்றைனை. அத்துறணச் 
சிறைந்த அவ்வரசர்கள அக் கபொலைத்ஜத பதலுங்கு பமபொழிறய வழங்கியிருந்தனைரபொயின், அதன்கட் பலை 
நூல்கள எழுதப்பட்டிருக்கஜவண்டும். அதன்கட் பலை நூல்கள எழுதப்பட்டிருக்கஜவண்டும். ஆனைபொல், 
அத்தறகய பறழய நூல்கள எறவயுந் பதலுங்கு பமபொழியிற் கபொணப்படைபொறமயபொல், அவ்வபொந்திர அரசர் 
கபொலைத்ஜத பதலுங்குபமபொழி வழங்கவில்றலைபயன்பஜத ஜதற்றைமபொம். அப்பறழய கபொலைத்ஜத அவர் 
வழங்கிய பமபொழி தமிஜழ என்பது பறழய தமிழ்நூல் ஆரபொய்ச்சியபொற் புலைனைபொகின்றைது. ஆய் என்னுந் 
தமிழ்வளளல் ஜவளிர்குடிக்குரிய னைபொதல்பற்றி ஜவளஆய் எனைவும், அண்டிர நபொட்டின்னைபொதல் பற்றி 
"வபொய்வபொள அண்டிரன்" எனைவும் புறைநபொனூற்றுச் பசய்யுட்கள )133. 134) நுவல்கின்றைனை. ‘அண்டிரம்‘ 
என்னுஞ் பசபொல் ’ஆந்திரம்‘, எனைத் திரிந்த்ஜதபொ, அல்லைது ஆந்திரஜம அண்டிரம் எனைத்திரிந்த்ஜதபொ, இதுதபொன் 
உண்றமபயன்பது இப்ஜபபொது கபொட்டைல் இயலைவில்றலை. அஃபதங்ஙனைமபொயினும் பறழய ஆந்திர 
அரசர்கள வழங்கியதும் ஜபபொற்றி வளர்த்த்துந் தமிழ்பமபொழிஜய பயன்பது மட்டும் பறழய தமிழ் 
நூலைபொரபொய்ச்சியபொல் நன்கு புலைனைபொகின்றைது.

இனி, இத்பதன்றைமிழ் நபொட்டிஜலைஜய பிறைந்து வளர்ந்து, நபொகரிகத்தில் மிகச்சிறைந்து, தமது தமிழ்பமபொழிறய 
இலைக்கண இலைக்கிய வளன் உறடையதபொக்கி, அதறனை நிரம்பவுந் திருத்தமபொக வழங்கிய பறழய 
தமிழர்க்கும் இறடைஜய ஜபபொக்குவரவு நிகழபொறமயபொல் வடைக்ஜக பசன்று றவகியவர் நபொகரிகம் 
இல்லைபொதவரபொக, அவர் வழங்கிய தமிழும் நூல் வழக்கில்லைதபொய்ச் பசபொற்றைரிபு மிக வுறடையதபொகி, அதனைபொற் 
பிறிபதபொரு பமபொழிஜபபொல் ‘பதலுங்கு‘ எனைப் பிற்கபொலைத்ஜத பிறிபதபொரு பபயர்பபற்றை நறடைபபறைலைபொயிற்று. 
இற்றறைக்கு 811 ஆண்டுகளுக்குமுன், அதபொவது கி.பி. பதிஜனைபொரபொவது நூற்றைபொண்டுக்குமுன், இயற்றைப்பட்டை 
ஒரு பதலுங்கு நூலைபொவது, ஆந்திர அரசர்களபொற் பபபொறிப்பிக்கப்பட்டை ஒரு கல்பவட்டைபொவது, எவ்வளஜவபொ 
நம் ஆங்கிலை அரசினைர் ஜதடிப்பபொர்த்தும், இதுகபொறும் அகப்படைவில்றலை. அதனைபொல், 811 ஆண்டுகளுக்கு 
முன் பதலுங்குபமபொழி சீர்திருத்தம் எய்தி நறடைபபறைவில்றலைபயன்பது திண்ணமபொய்ப் 
பபறைப்படுகின்றைது. கி.பி. பதிஜனைபொரபொம் நூற்றைபொண்டிற்ஜறைபொன்றிய ‘நன்னைய பட்டைர்‘ என்பபொர். கி.பி. 1022 
முதல் 1063 வறரயில் அரசுபுரிந்த சபொளுக்கிய மன்னைனைபொனை ‘ரபொஜேரபொஜேநஜரந்திரன்‘ ‘மகபொபபொரதத்‘றத 
ஆரணியபருவம் வறரயிலுந் பதலுங்கில் பமபொழிபபயர்த்தியற்றிய கபொலைந்பதபொட்ஜடை பதலுங்குபமபொழி 
நூல் வழக்குறடையபொதயிற்று. நன்னையர் இயற்றிய மகபொபபொர பதலுங்கு பமபொழிபபயர்ப்பில் வடைபசபொற்கள 
இரண்டு பங்குத் பதலுங்குபசபொற்கள ஒரு பங்குஜம கபொணப்படுதலைபொல், பதலுங்குபமபொழி அந்நபொளிஜலைஜய 
வடைபமபொழியின் உதவியின்றித் தனித்தியங்கும் ஆற்றைல் இல்லைபொத பதபொன்றைபொய் நறடைபபற்றைறம 
பதற்பறைனை விளங்கபொநிற்கும். 

இனித், தமிழ்நபொட்றடை யடுத்துளள ஜமல்நபொடுகளில் இப்ஜபபொது வழங்கும் மறலையபொளபமபொழி, இற்றறைக்கு
முன்னூற்றுப் பதிஜனைபொறைபொண்டுகளுக்கு முன் முழுதுந் தமிழபொகஜவயிருந்தது. ஆனைபொல், அத்தமிழ், 
இத்தமிழ் நபொட்டில் வழங்குஞ் பசந்தமிழ்பமபொழியின் பசபொற்கள திரிந்த பகபொச்றசத் தமிழபொகும் என்றைபொலும்,
அத்திரிபுகறள நீக்கிப் பபொர்த்தபொல் மறலையபொளம் முற்றுந் தமிழ்பமபொழியபொகஜவ கபொணப்படுகின்றைது. 
மறலையபொள பமபொழியில் முதன்முதல் இரபொமபொயணத்றத பமபொழிபபயர்த்துப் பபொடியவர் ‘கன்னைச பணிக்கர்‘ 
என்பவஜரயபொவபொர்; இவர் இற்றறைக்கு 598 ஆண்டுகளுக்கு முன், அதபொவது கி.பி. 1350 – ஆம் ஆண்டில் 
இருந்தவர். இவர் இயற்றிய இரபொமயண பமபொழி பபயர்ப்பில், வடைபசபொற்கள சிற்சிலை மிக அருகி 
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ஆங்கபொங்குக் கபொணப்படுகின்றைனை. இவர்க்குப்பின் மறலையபொள பமபொழியில் நூல் இயற்றியவர் கி.பி. 1550 – 
ஆம் ஆண்டில் இருந்த ‘பசருச்ஜசரி நம்பூரி‘ என்பவஜரயபொவர். இவர் பபொர்ப்பனைச் சபொதியினைரபொயிருந்தும், 
இவர் தபொம் இயற்றிய ‘கிருஷ்ணகதபொ‘ என்னும் நூறலைப் பபரும்பபொலும் வடைபசபொற் கலைவபொத் தனி 
மறலையபொள பமபொழியில் ஆக்கியிருப்பது மிகவும் பபொரபொட்டைப் பபொலைதபொயிருக்கின்றைது. இவர்க்குப்பின் கி.பி. 
1650 – ஆம் ஆண்டிலிருந்த ‘எழுத்தச்சன்‘ என்பபொஜர வடைபமபொழியிலிருந்து தபொம் பமபொழிபபயர்த்தியற்றிய 
‘மகபொபபொரதத்‘திலும் ஜவறு சிலை புரபொணங்களிலுந் பதபொகுதி பதபொகுதியபொக வடைபசபொற்கள பசபொற்பறைபொடைர்கறள
அளவின்றிப் புகுத்தி மறலையபொள பமபொழிறயப் பபொழபொக்கினைவரபொவர். ஈண்டுகபொட்டியவபொற்றைபொல். மறலையபொள
பமபொழி வடைபமபொழிக் கலைப்பபொல் தமிழின் ஜவறைபொப்பிரிந்து ஜவபறைபொரு பமபொழிஜபபொல் வழங்கலைபொனைது 
இற்றறைக்குச் சிறிஜதறைக்குறறைய முந்நூற்றுப் பதிஜனைபொறைபொண்டுகளபொகத் தபொம் என்பது பதற்பறைனை 
விளங்கபொநிற்கும். 

என்றிதுகபொறும் எடுத்து விளக்கியவற்றைபொல், இப்ஜபபொது இவ்விந்திய ஜதயத்தின் வடைக்ஜக வழங்கும் 
‘உருது‘, ‘இந்தி‘, ‘வங்கபொளி‘ முதலைபொனை பமபொழிகளிலும் ஜமற்ஜக வழங்கும் ‘மரபொட்டி‘, ‘குஜேரபொத்தி‘ 
முதலைபொனை பமபொழிகளிலும் கிழக்ஜக பதற்ஜக நடுஜவ வழங்குந் ‘பதலுங்கு‘, ‘தமிழ்‘, ‘கன்னைடைம்‘, 
‘மறலையபொளம்‘ முதலைபொனை பமபொழிகளிலும், தமிறழத்தவிர, மற்றறையபவல்லைபொம் பறழயனை அல்லைவபொய், 
ஆயிர ஆண்டுகளுக்குளளபொகஜவ ஜதபொன்றித் தமக்பகனைச் சிறைந்த இலைக்கண இலைக்கிய நூல்கள இல்லைபொமற், 
சமஸ்கிருத்த்திலுளள மகபொபபொரதம், இரபொமயணம், பபொகவதம் முதலைபொனை கட்டுக்கறத நூல்கறள 
பமபொழிபபயர்த்துறரப்பனைவபொய்த் தபொஜம தனித்தியங்க மபொட்டைபொமல் வடைபமபொழிச்பசபொற்கள 
பசபொற்பறைபொடைர்களின் உதவிறயஜய பபரிதுஜவண்டி நிற்பனைவபொய் உளள சிறுறமயும் வறுறமயும் 
வபொய்ந்தனைவபொகும். 

மற்றுத், தமிழ்பமபொழிஜயபொ, ஜமற்கபொட்டிய பமபொழிகள எல்லைபொந் ஜதபொன்றுதற்குப் பத்தபொயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னைஜம வழங்கிய முதுபமபொழியபொதபலைபொடு தன்ஜனைபொபடைபொத்த பழறமயுறடைய ஆரியம். 
பசண்டு, ஈபுரு, கிஜரக்கம், இலைத்தீன் முதலைபொனை பமபொழிகபளல்லைபொம் உலைகவழக்கில் இன்றி 
இறைந்பதபொழியவும், தபொன் இன்றுகபொறும் பரவி வழங்குந் தனிப்பபருஞ்சிறைப்பு உறடையதபொயுந் திகழபொ 
நிற்கின்றைது. பசன்றை அறுநூறு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்குளளபொக வடைபமபொழியிலிருந்து பமபொழி பபயர்த்து 
இயற்றைப்பட்டை ‘கம்பரபொமபொயணம்‘, நளபவண்பபொ‘, ‘றநடைதம்‘, ‘வில்லிப்புத்தூர்‘ பபொரதம்‘, ‘கபொசிகண்டைம்‘, 
‘கூர்மபுரபொணம்‘, ‘வபொயுபுரபொணம்‘, ‘தலைபுரபொணங்கள‘, முதலியனை தவிர, எழுநூறைபொண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த
பசந்நபொப் புலைவர்களபொல் ஆக்கப்பட்டை அரும்பபருந் தமிழ் நூல்கபளல்லைபொமுந் தமிழ் பமபொழிக்ஜக உரிய 
சிறைப்புறடையனைவபொகும்; இன்னும் இற்றறைக்கு ஆயிரத்பதழுநூறு ஆண்டுகட்கு முன் இயற்றைப்பட்டை 
பசந்தமிழ் நூல்கஜளபொ வடைபசபொற்களும் வடைநூற் பபபொய்களுஞ் சிறிதும் விரவபொத தனிப்பபருஞ் 
சிறைப்புறடையனைவபொகும். ஜமலும், பலைநூற்றைபொண்டுகளுக்கு முன்னைர்த், தமிழ் பமபொழிபயபொன்ஜறை 
இவ்விந்தியஜதயம் எங்கும் ஜபசப்பட்டு வந்த பபபொதுபமபொழியபொகும். இப்ஜபபொது இவ்விந்திய நடு 
நபொடுகளிற் ‘ஜகபொண்டைர்‘ எனைப்படும் மபொந்தர் ஜபசும் பமபொழியும், ஒரிசபொ நபொட்றடையடுத்த மறலைநபொடுகளிற் 
‘பகபொண்டைர்‘ எனும் மக்கள ஜபசும் பமபொழியும், வங்கபொள ஜதயத்தின் ரபொஜேமபொல் மறலைகளில் உறறையும் 
‘மபொலைர்‘ என்னும் மக்கட்குழவினைர் வழங்கும் பமபொழியும், சூடியபொ நபொகபுரத்திலும் அதறனையடுத்த 
நபொடுகளிலும் இருக்கும் ‘ஒரபொஒனைர்‘ என்னும் மபொந்தர் கூட்டைம் பசும் பமபொழியும், இவ்விந்திய ஜதயத்தின் 
வடைஜமற்ஜகயுளள பபலுசிதபொனைத்தில் உயிர்வபொழும் பிரபொகுவியர் என்பபொர் வழங்கும் பமபொழியும், இன்னும்
இங்ஙனைஜம இமயமறலைச் சபொரலிலும் பிறை வடைநபொடுகளிலும் வழங்கும் பலைஜவறு பமபொழிகளும் 
பண்றடைத் தமிழ் பமபொழியின் திரிபுகளபொய் இருத்தறலை நடுநின்று நன்கபொரபொய்ந்துகண்டை கபொல்டுபவல் 
முதலைபொனை ஜமல் நபொட்டைபொசிரியர்கள, மிகப் பறழய கபொலைத்ஜத இவ்விந்திய ஜதயம் முழுதும் 
பரவியிருந்தவர்கள தமிழ் மக்கஜள யபொவபரன்றும், அவர் வழங்கியறவ தமிழுந் தமிழின் திரிபபொனை 
பமபொழிகளுஜமயபொகுபமன்று முடித்துச் பசபொல்லியிருக்கின்றைபொர்கள. இஞ்ஞபொன்று இவ்விந்தியஜதயம் 
எங்கணும் றவகி உயிர்வபொழுந் தமிழருந் தமிழஜரபொடு இனைமபொனை மக்களும் ஆறைறரக் ஜகபொடிக்கு 
ஜமற்பட்டைவரபொவர் என்பதும் அவரபொற் கணக்கிடைப் பட்டிருக்கின்றைது. இவ்விந்தியஜதயம் முழுதுமுளள 
மக்களின் பதபொறக முப்பது ஜகபொடியபொகும். 
--------------
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11.தமிழ் பபபொதுபமபொழியபொகத கபொரணம்

இங்ஙனைந் தமிழ் பமபொழியபொனைது, ஆறைறரக் ஜகபொடி இந்து மக்கட்குப் பபபொது பமபொழியபொயும், பத்தபொயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜனை பதபொட்டு இன்று கபொறும் வழங்குந் தனிப்பபருஞ் சிறைப்பு வபொய்ந்த 
தனித்தறலைறம பமபொழி யபொயும், ஜவபறைந்த பமபொழிகளிலுங் கபொணப்படைபொத பதபொல்கபொப்பியம், திருக்குறைள, 
திருவபொசகம், சிவஞபொனைஜபபொதம், திருத்பதபொண்டைர் புரபொணம் முதலைபொனை ஒப்புயர்வில்லைபொ இலைக்கண 
இலைக்கிய நூற்பபபொருஞ் பசல்வம் வபொய்ந்த பமபொழியபொயும் விளங்குவதபொயிருந்தும், இஃது இவ்விந்திய 
ஜதயத்திற்குப் பபபொது பமபொழியபொகபொமல் நிற்பது பபரிய பதபொரு புதுறமயபொயிருக்கினைற்தன்ஜறைபொ? இதற்குக் 
கபொரணந்தபொன் என்னைபயன்பறதச் சிறிதபொரபொய்ந்து பபொர்ப்ஜபபொம். 

இப்ஜபபொது உலைகம் எங்கணும் பரவி வழங்கும் ஆங்கிலை பமபொழியின்றைன்றமயிறனை ஆரபொய்ந்து 
பபொர்மின்கள! ஆங்கிலை பமபொழிக்ஜக உரிய பவளறளக்கபொர நன்மக்கள இங்கிலைபொந்து, அயர்லைபொந்து, 
ஸ்கபொட்லைபொந்து என்னும் மூன்று தீவுகளில் உறறைபவர் ஆவர். இவர்களின் பதபொறக சிறிஜதறைக்குறறைய 
நபொஜறைகபொற் ஜகபொடியபொகும். இங்ஙனைம் நபொஜலைகபொற் ஜகபொடி மக்கட்குரிய ஆங்கிலைபமபொழி யபொனைது இப்ஜபபொது 
இத் நிலைவுலைகபமங்கும் பதின் மூன்றைறரக்ஜகபொடி மக்களபொற் ஜபசப்பட்டு வருகின்றைது. முன்பனைபொரு 
கபொலைத்தில் ஏழுஜகபொடி மக்களபொற் ஜபசப்பட்டு வந்த தமிழ்பமபொழி இப்ஜபபொது இரண்டு ஜகபொடிக்குங் 
குறறைவபொனை மபொந்தர் கூட்டைத்தபொற் ஜபசப்பட்டு வருகின்றைது. இவ்வபொறைபொகத் தமிழ்பமபொழி ஜபசுவபொர் பதபொறக
பத்தபொயிரம் ஆண்டுகளபொக வரவரச் சுருங்கி வருதறலையும், ஆங்கிலை பமபொழி ஜபசுவபொர் பதபொறக 
இருநூறைபொண்டுகளுக்குளளபொக உலைகம் எங்கணும் அளவின்றிப் பபருகிவருதறலையும் உற்றுணர்ந்து 
ஜநபொக்குங்கபொல், தமிழ்பமபொழி சுருங்குதற்குக் கபொரணந்த தமிழரிற் கல்வியறிவுறடையவருங் கல்வி முயற்சி 
யுறடையவரும் வரவரக் குறறைந்து ஜபபொதலும், ஆங்கிலைபமபொழி பபருகுதற்குக் கபொரணம் ஆங்கிலைரிற் 
கல்வியறிவுறடையவருங் கல்வி முயற்சியுறடையவரும் நபொளுக்கு நபொள மிகுந்து ஓங்குதலுஜம பயன்பது 
பதற்பறைனை விளங்குகின்றைது. 

இனி, அங்ஙனைந் தமிழரிற் கற்றைபொர்பதபொறக அருகுதலும் ஆங்கிலைரில் அவர் பதபொறக பபருகுதலுந்தபொம் 
எதனைபொபலைனின்; தமிழரிற் பசல்வம் உறடையவர்கபளல்லைபொரும், இஞ்ஞபொன்று தமிழ்க் 
கல்வியறிவில்லைபொதவர்களபொய் விட்டைபொர்கள; அதனைபொல் அவர், தம்றமப் ஜபபொலைஜவ தமது நபொட்டிற் 
பிறைந்தவர்கபளல்லைபொருஞ் பசல்வ வபொழ்க்றகயிற் சிறைந்து வபொழல் ஜவண்டுபமன்னும் உயர்ந்த ஜநபொக்கந் 
திறனைத்தறனையும் இல்லைபொதவரபொயிருக்கின்றைனைர்! ஏறழ எளிய மக்கள நபொள முழுவம் பவயிலிற் கபொய்ந்தும் 
மறழயில் நறனைந்தும் அரும் பபொடுபட்டு உழவு பதபொழிறலைச் பசய்தும் பல்வறகக் றகத்பதபொழில்கறளப் 
புரிந்தும் பபருவருவபொயிறனையும் நுகர்ச்சிப் பபபொருளகறளயும் விறளத்துக் பகபொடுக்கச் பசல்வரபொகிய தபொம்
உடைல் வருந்தபொமல் மூறறையுறழப்பில்லைபொமற் சிறைந்த இல்லைங்களிற் பசருக்குடைனிருந்து விலைபொப்புறடைக்க 
உடைல் பகபொழுக்கத்தின்று பஞ்சறனைஜமற் றுயின்று பல்வறகச் சிற்றின்பங்கறள நுகர்ந்தும், தம்றம 
இங்ஙனைம் இன்பவபொழ்க்றகயில் றவத்துளள அவ்ஜவறழபயளியவர்களின் உடைல்நலை மனைநலைங்கறளச் 
சிறிஜதனும் நன்றியுடைன் கருதிப்பபொர்க்கின்றைபொர்களபொ? இல்றலை, இல்றலை. அவ்ஜவறழ மக்கட்கு 
இப்பபொழுஞ் பசல்வர்கள அறரவயிற்றுக் கஞ்சி தபொனும் வபொர்ப்பதில்றலை! அறரயிலுடுக்க நபொன்கு முழத் 
துண்டுதபொனுங் பகபொடுப்பதில்றலை! பவயிலுக்கும் மறழக்கும் நச்சுயிர்களும் ஒதுங்கி இனிது உறறைய 
நல்லை ஒருசிறு இல்லைந்தபொனும் அறமத்துத் தருவதில்றலை! இத்துன்பநிறலையில் அவர்கள ஜநபொய்பகபொண்டு 
வருந்தினைபொல் அது தீர்ப்பதற்கு மருந்தினுதவியுஞ் பசய்வதில்றலை! அவர் இவ்விடும்றபயிற் பபற்றை! 
ஏறழப்பிளறளகட்கு உணஜவபொ கல்விஜயபொ சிறிதும் ஈவஜதயில்றலை! அவர்கறள அவர் 
கண்ஜணபறைடுத்துப் பபொர்ப்பதுமில்றலை! இறவமட்டுமபொ! இவ்ஜவறழக் குடியபொனைவர் 
தம்வயிற்றுக்கில்லைபொறம யினைபொஜலை உடைல்வலி குன்றினைறமயினைபொஜலைபொ, சிற்சிலை நபொட்களில், இச்பசல்வரின்
வயல்களிலும் பழக்கறடைகளிலும் மபொட்டுக் பகபொட்டில்களிலும் ஏவிய பணிபசய்யத் தவறினைபொல், 
அவர்கறள மரத்துடைன் ஜசர்த்துப்பிணித்து, அவரது முதுகில் இரத்தஞ் பசபொட்டைச் பசபொட்டைப் 
புளியவளபொரினைபொற் சிறிதும் பநஞ்சிரக்கமின்றி அடித்துக் பகபொல்கின்றைபொர்கள! இங்கனைந் தமிழ்ச்பசல்வர்கள 
தங்கீழ் வபொழ்வபொறர ஓவபொது துன்புறுத்தி வருறகயில், நந்தமிழ் மக்கள உடைல்நலை மனைநலைங்கள வபொய்ந்து 
தமிழ்க் கல்வியிற் சிறைப்பபதங்ஙனைம்? 

இனி, தங்கீழ் வபொழ்வரும் பபருந்பதபொறகயினைரபொனை ஏறழத் தமிழ்மக்கறள அங்ஙனைம் 
ஜமஜறைபவபொட்டைபொமல் தமிழ்ச் பசல்வர்கள வன்கண்றம பசய்யினுந், தம்பமபொடு பதபொடைர்பின்றிவபொழும் 
மற்றறைக் குடிமக்கட்கபொவது எந்தவறகயிலைபொயினும் ஏஜதனும் உதவிபசய்கின்றைபொர்களபொ? அதுவும் 
இல்றலைஜய. இந்த நிறலைறமயில் தமிழ்ப்பயிற்சி பரவுவ பதங்ஙனைம்! 

இனி, அச்பசல்வர்கள, அத்தி பூத்தபொற்ஜபபொல் அங்பகபொருவர் இங்பகபொருவரபொக அருகிக் கபொணப்படுந் தமிழ் 
கற்றைபொர்க்கபொவது, அக்கற்றைபொர் தமது தமிழறிறவப் பலைர்க்கும் பயன்படுத்துவதற்கபொவது, அல்லைது அவர் 
இயற்றும் நூல் கட்கபொவது எந்த வழியிஜலைனும் எட்டுறணயுதவியபொவது பசய்கின்றைபொர்களபொ? அதுவும் 
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இல்றலைஜய. இத்தறகய பயனில் பசல்வர்கள உளள இந்நபொட்டில் தமிழ்க் கல்வி பரவபொதது ஒரு 
புதுறமயபொ?
இனி, ஆங்கிலைரின் சீரியநிறலைறயச் சிறிது ஜதர்ந்து பபொர்மின்கள! ஆங்கிலைரிற் 
பசல்வரபொயிருப்பபொபரல்லைபொருந் தமது தபொய்பமபொழிறய நன்கு கற்றைவர்கள; அதனைபொல் அவர்கள கல்வியின் 
அருறம பபருறமயும் அதறனைப் பபற்றைவர் பபறும் பபரும் பயனும் நன்குணர்ந்தவர்கள.

‘பபற்றைவட்ஜக பதரியும் அந்த வருத்தம் பிளறள
பபறைபொப் ஜபறத அறிவபொஜளபொ ஜபரபொனைந்தம்
உற்றைவர்க்ஜக கண்ணீர் கம்பறலை உண்டைபொகும்
உறைபொதவஜரபொ கன்பனைஞ்சம் உறடையரவர்". 

என்று தபொயுமபொனை அடிகள அருளிச் பசய்தபடி கல்விறய வருந்திப் பபற்ஜறைபொர்க்ஜக கல்வியின் அருறம 
பதரியும்; கல்வியறைவுபபறைபொத கசடைர் அதன் சிறைப்பும் பயனும் யபொங்ஙனைம் அறிவர்? ஆங்கிலைரில் 
அரசர்கக்கரசரபொய்த் திகழும் மபொஜவந்தர் தந் தபொய் பமபொழியபொகிய ஆங்கிலைத்தில் மிகுந்த 
புலைறமயுறடையரபொதலுடைன், இலைத்தீன், கீரிக்கு, பிரஞ்சு, பசர்மன் முதலைபொனை அயல் பமபொழிகளிலும் புலைறம
வபொய்ந்தவர். அம் மபொஜவந்தரின் கீழ் மன்னைர்களபொய் உளளவர்களும், அவர்க்கு அறமச்சர், 
பறடைத்தறலைவர், அரசியற்பணி புரிவபொரபொயுளளவர்களும், அவரது நபொட்டிற் பபருஞ் பசல்வர்களபொய் 
உளளவர்களும், வபொணிக வபொழ்க்றகயில் வபொழ்பவர்களும், எல்லைபொந் தமதபொங்கிலை பமபொழிறயப் பயின்று 
ஜதர்ச்சி பபறைற்வர்களபொவர். இங்ஙனைம் முடிஜவந்தர் முதல் வணிகர் ஈறைபொனை பபருஞ் பசல்வர்கறளவருந் 
தந் தபொய்பமபொழியபொகிய ஆங்கிலைத்றத நன்கு பயின்றைவர்களபொய் இருத்தலைபொல், 

"ஜகடில்விழுச்பசல்வங் கல்வி பயபொருவர்க்கு
மபொமல்லை மற்றறையறவ"

என்னுந் பதய்வப்புலைறமத் திருவளளுவர்தம் அருண்பமபொழிப்படி மக்கட்கு அழியபொச்பசல்வமபொனைது 
கல்விஜய பயன்று அவர்கள கறடைப்பிடியபொய் உணர்ந்து, தங்கள பசல்வத்றதபயல்லைபொங் கல்வி 
விளக்கத்திற்பகன்ஜறை பசலைவழித்து வருகின்றைபொர்கள. பபொருங்கள! நந் தமிழ் நபொட்டில் தமிழ் 
கற்பித்தற்பகன்று இரண்டு மூன்று உயர்ந்த கபொண்பது தபொனும் அரிதபொயிருக்க, ஆங்கிலைங் கற்பித்தற்ஜகபொ 
எத்தறனை ஆயிரக்கணக்கபொனை பளளிக்கூடைங்களும், உயர்ந்த கல்லூரிகளும், இறவதம்றம அகத்தடைக்கிய 
பல்கறலைக்கழகங்களும் இருக்கின்றைனை! இறவகட்பகல்லைபொம் எத்தறனை ஜகபொடிக்கணக்கபொனை பபபொருள 
ஆங்கிலை அரசினைரபொலுங் கிறித்துவ குருமபொர்களபொலும் அளவின்றிச் பசலைவு பசய்யப்பட்டு வருகின்றைனை! 
இவ்வபொறு இத்தமிழ்நபொட்டிலும், இந்திய ஜதயத்தின் பிறை நபொடுகளிலும் ஆங்கிலை 
பமபொழிப்பபயர்ச்சிக்பகன்று ஆங்கிலைரபொற் பசன்றை ஒரு நூற்றைபொண்டைபொகச் பசலைவு பசய்யப்பட்டு 
வருந்பதபொறகறய கணக்பகடுக்கப் புகுந்தபொல் அது கணக்கில் அடைங்குவதபொயில்றலை. இங்ஙனைபமல்லைபொம் 
ஆங்கிலைர் தமது பமபொழிப்பயிற்சியிறனை இவ்விந்திய ஜதய பமங்கும் பரவ றவத்து வருதறலைப் 
பபொர்த்தபொயினும், இங்குளள பசல்வர்களுக்குத் தமிழ்ப் பயிற்சிறயப் பரவ றவக்க ஜவண்டுபமன்னும் 
உணர்ச்சியும், முயற்சியும் உண்டைபொகின்றைவபொ? சிறிதும் இல்றலைஜய. எங்ஜகபொ ஒரு பசல்வர், எங்ஜகபொ ஒரு 
குறுநிலை மன்னைர், எங்ஜகபொ ஒரு மடைத்தறலைவர் பளளிக்கூடைம் றவத்து நட்த்த எண்ணங்பகபொண்டைபொல், 
அவரும் ஆங்கிலைப் பளளிக்கூடைம் றவத்து நடைத்துகின்றைனைஜரயன்றித், தனிப்படைத் தமிழுக்பகன்பறைபொரு 
பளளிக்கூடைம் றவத்து அவர் நடைத்துதறலை யபொண்டுங் கண்டிஜலைம்! ஆங்கிலைர் நடைபொத்தும் 
பளளிக்கூடைங்களிலைபொவது தமிழபொசிரியர்க்குத் தக்க சம்பளம் கிறடைக்கின்றைது, நன்கு மதிப்பிருக்கின்றைது. 
தமிழ்ச்பசல்வர்கள எங்ஜகபொ அருறமயபொய் றவத்து நடைத்தும் ஆங்கிலைப் பளளிக்கூடைங்களிஜலைபொ 
தமிழபொசிரியர்க்கு மிகக் குறறைந்த சம்பளந்தபொன் கிறடைக்கின்றைது! அதுவல்லைபொமலும், அப்பளளிகளில் 
தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்க்கு நன்கு மதிப்புமில்றலை. அதனைபொல், ஆங்கிலைக் கல்விக் கழகங்களிற் பயிலும் 
மபொணவர் தமிறழ ஊன்றித் திருத்தமபொகப் பயின்று புலைறமயறடைவதுமில்றலை; தபொம்பயிலும் 
ஆங்கிலைத்றதஜய கருத்தபொய்ப் பயின்று, அதிற் பட்டைம் பபறுதற்கு ஒரு சிறு துறணயபொகஜவ தமிறழத் 
தப்புந் தவறுமபொய்ச் ஜசர்த்துப் பயின்று பதபொறலைத்துவிடுகின்றைபொர்கள! இங்ஙனைமபொக இத்தமிழ்நபொட்டிலும் 
பிறை நபொடுகளிலும் ஆங்கிலைர் தம்முறடைய பபருமுயற்சியபொலும் பபரும் பபபொருட் பசலைவபொனும் நடைபொத்தி 
வரும் பல்லைபொயிரக்கணக்கபொனை ஆங்கிலைக் கல்லூரிகளிற் பயின்று பட்டைம் பபற்று வரும் 
பல்லைபொயிரக்கணக்கபொனை நம் இந்து ஜதய மபொணவர்கள ஆங்கிலை பமபொழியிற்றைபொன் வல்லைவர்கஜளயல்லைபொமல்,
தமிழ் முதலைபொனை தபொய் பமபொழிகளிற் சிறிதும் வல்லைவர்களல்லைர். இத் ஜதயமங்கும் இவ்வபொறு ஆங்கிலை 
பமபொழிக் கல்வி சிறைந்து பரவிவருவதற்கும், தமிழ் முதலைபொனை தபொய்பமபொழிக் கல்வி சிறைந்து பரவபொறமக்கும், 
ஆங்கிலைரின் நன்முயற்சியும், இந் நபொட்டைவரின் முயற்சியின்றமயுஜம முறறைஜய கபொரணமபொதல் பதற்பறைனை 
விளங்கபொநிற்கும். 
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இனி, ஆங்கிலைர் தபொங் றகபற்றிச் பசங்ஜகபொஜலைபொச்சும் இவ்விந்திய நபொட்டிஜலைஜய தமது தபொய்பமபொழி யபொகிய
ஆங்கிலைத்றதயும், பரவ றவத்தற்கு இத்துறணப் பபருமுயற்சியும் இத்துறணப் பபரும் 
பபபொருட்பசலைவுஞ் பசய்து வருகின்றைனைபரன்றைபொல், தமது தபொய்நபொடைபொகிய பிரித்தபொனியபொவிலும், தம்மவர் 
குடிஜயறிறவகும் வடை அபமரிக்கபொ பதன்னைபமரிக்கபொ ஆஸ்திரிஜலையபொ பதன்னைபொப்பிரிக்கபொ முதலைபொனை 
பபரும்பபரு நிலைப் பகுதிகளிலுபமல்லைபொம் அவர்கள இன்னும் எத்துறண முயற்சியும் எத்துறண 
ஜகபொடிக்கணக்கபொனை பபபொன்னுஞ் பசலைவு பசய்து தமது ஆங்கிலை பமபொழிறயப் பரவச்பசய்பவரபொகல் 
ஜவண்டும்! அதனைபொஜலைதபொன் இவ்வுலைக பமங்கணும் ஆங்கிலைபமபொழி திருத்தமபொகப் பயிலைவும் ஜபசவும் 
எழுதவும்பட்டு வருகின்றைது. ஆங்கிலைம் நன்கு பயின்று அதில் நூல் எழுதும ஆசிரியர் பதபொறகயும் அவர் 
எழுதிய நூற்பறைபொறகயுஜம கணக்பகடுத்தல் இயலைபொபதன்றைபொல், ஆங்கிலைப் பயிற்சிமட்டுஞ் பசய்வபொர் 
பதபொறகறயக் கணக்பகடுத்தல் இயலுஜமபொ! இவ்வியல் பிறனை உற்று ஜநபொக்குங்கபொல், ஆங்கிலைத்தின்முன் 
ஜவபறைந்த பமபொழியுந் தறலைதூக்கி நில்லைபொபதன்பது ஜதற்றைஜமயபொம்.
-----------
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12. ஆங்கிலைஜம பபபொதுபமபொழியபொதற் குறித்து

இங்ஙனைம் இவ் விந்தியஜதயத்தின் மட்டுஜமயன்றி இவ்வுலைகம் எங்கணும் அழுந்திப் பயிலைவும், 
ஜபசவும், வழங்கவும் பட்டுவரும் ஆங்கிலைபமபொழிபயபொன்ஜறை உலைக முழுறமக்கும் பபபொது பமபொழியபொய்ப் 
பரவிவருதலைபொல், அது தன்றனைஜய நம் இந்து மக்கள அறனைவரும் பபபொது பமபொழியபொய்க் பகபொண்டு 
பயிலுதலும் வழங்குதலும் அவர்கட்கு எல்லைபொ வறகயபொனை நலைங்கறளயும் தருவதபொகும். முதலில் 
உலைகியல் வபொழ்க்றகக்கு இன்றியறமயபொத பபபொருள கறடைக்கூட்டுதற்கு எத்பதபொழிறலைச் 
பசய்வதபொயிருந்தபொலும், அத் பதபொழில் நுட்பங்கறள நன்கறிந்து பசய்தற்குதவி பசய்யும் பல்லைபொயிரக் 
கணக்கபொனை பதபொழிலைறிவு நூல்கள ஆங்கிலை பமபொழியிலைன்றி ஜவபறைதிஜலைனும் இருக்கின்றைனைவபொ? 
பல்வறகக் றகத் பதபொழில்கறளப் புரியுங்கபொல், அவற்றிற்கு ஜவண்டும் பல்வறகப் பண்டைங்கறளப் பலை 
நபொடுகளிலிருந்து வருவித்தற்கும். அவற்றைபொல் தபொஞ் பசய்துமுடித்த பண்டைங்கறளப் பலை நபொடுகளிலும் 
உய்த்து விறலைபசய்து ஊதியம் பபறுதற்கும் ஆங்கிலை பமபொழிஜயயன்றி ஜவஜறைதுந் துறண பசய்யுஜமபொ? 
பசய்யபொஜத. இன்னும் உலைகபமங்கணும் நறடைபபறும் வபொணிகபமல்லைபொம் ஆங்கிலை பமபொழியின் உதவி 
பகபொண்ஜடை நன்கு நறடைபபறுதறலை அறிந்துறவத்தும், அதறனைப் பபபொது பமபொழியபொக வழங்கபொமல், 
விரிந்த வபொணிக வபொழ்க்றகக்கு ஒருசிறிதும் பயன்படைபொத இந்திறயப் பபபொதுபமபொழியபொக்க முயல்ஜவபொர் 
நம்மஜனைபொர்க்கு உண்றமயில் உதவிபசய்பவர் ஆவஜரபொ? கூர்ந்து பபொர்மின்கள! 

இனி, அரசியற்றுறறையில் நம் இந்துக்கறள முன்ஜனைற்றி வருவதும், தம்முரிறமகறளக் கண்டு ஜகட்க 
அவர்கட்குக் கண்திறைப்பித்ததும், இவ்விந்திய நபொபடைங்க்ணும் பபரும் பபபொருட்பசலைவபொற் பலை 
ஜகபொடிமக்களபொற் பயிலைப்பட்டை இயற்றகஜய பபபொது பமபொழியபொய்ப் பரவி வருவதும், இலைக்கண 
இலைக்கியத் துறறைகளிலும் நடுநிறலை குன்றைபொ உண்றமகபொண் வறககளிலும் பன்னூறைபொயிரக் கணக்கபொனை 
நூல்கள புதிய புதியவபொய்ப் பபருகும் அறிவுப் பபருஞ்பசல்வம் வளரப்பபறுவதுமபொனை ஆங்கிலை 
பமபொழிறய, எல்லைபொ பமபொழிகளிலும் உளள எல்லைபொச் சிறைந்த நூல்கறளயுந் தன்கண் பமபொழிபபயர்த்து 
றவத்து அவற்றின் பபபொருறள அறவ ஜவண்டுவபொர்க்கு எளிதின் ஊட்டுந் தனிப் பபருஞ் சிறைப்பு வபொய்ந்த 
ஆங்கிலைபமபொழிறய, நம்மஜனைபொர்க்குப் பபபொதுபமபொழியபொக்கபொமல், இந்நலைங்களில் ஒரு கடுகளவுதபொனும் 
இல்லைபொ இந்திபமபொழிறயப் பபபொதுபமபொழியபொக்க முயலைல் அறிவுறடையபொர் பசயலைபொகுமபொ? ஆகபொஜத. 
ஆதலைபொல், ந்ந்தமிழ்நபொட்டைவர் ஆங்கிலைத்றதயுந் தமிறழயுஜம நன்கு பயின்று நலைம் பபறுவபொரபொக! 
----------------
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